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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 
 
  

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  2 2 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 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 6 Νοεμβρίου 2018 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 14:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 01.11.2018 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 5 

Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Παναγιώτης Τσίκλος,  Ευαγγελία Βελετάκου, Ιωάννης 

Αποστολίδης, Ηλίας Στουραΐτης 

Απόντα μέλη  : 2 

Κωνσταντίνος Λεβαντής, Λάμπρος Μπουκουβάλας 

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 135Α/2018 που εκδόθηκε 

με την αριθμ.228/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Αρ. Απόφ.:248/2018 

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 135Α/2018 που εκδόθηκε με την υπ’ 

αριθμ.228/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 15986/22.10.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ.228/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής έγινε η 

διάθεση της πίστωσης ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6411 και ποσού 5.000,00 ευρώ σε 

βάρος του ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2018, για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού για τα απορριμματοφόρα και 

λοιπά οχήματα του Δήμου Λαυρεωτικής. 

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

προπληρωμής ο υπάλληλος του Δήμου, Κωνσταντίνος Καραμπάτσος ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρ/κων. 
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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 όλο το ποσό των 6.000,00 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.228/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ: 15986/22.10.2018 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 135Α/2018, 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, Κωνσταντίνο Καραμπάτσο ΔΕ Τεχνικών 

Ηλεκτρ/κων, από υπόλογο του ποσού που του είχε διατεθεί για την κάλυψη των δαπανών 

διέλευσης των διοδίων της Αττικής Οδού. 

 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 125Α/2018 που εκδόθηκε 

με την αριθμ.190/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Αρ. Απόφ.:249/2018 

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 125Α/2018 που εκδόθηκε με την υπ’ 

αριθμ.190/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 15984/19.10.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ.190/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής έγινε η 

διάθεση της πίστωσης ποσού 2.621,07 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.002 με τίτλο: «Φωταγώγηση 

κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Κερατέας» και ποσού 137,64 ευρώ σε βάρος του 

ΚΑ 20-7321.003 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. 

Λαυρεωτικής» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 3 από 144 

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

προπληρωμής ο υπάλληλος του Δήμου, Λιούμης Ευάγγελος, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός, με 

βαθμό Γ’. 

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 2.758,21 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 0,50 € επεστράφη 

στο Δήμο. 

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.190/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ: 15984/19.10.2018 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 125Α/2018, 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, από υπόλογο του ποσού που του είχε διατεθεί για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

(Νικήτας Κάϊλας) 

Αρ. Απόφ.:250/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης 

δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου», έθεσε υπόψη των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: ΔΥ/01.11.2018 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  

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

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «σύστασης πάγιας προκαταβολής 

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

παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και 

αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα». 
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Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 207 του 

Ν.4555/2018 και ισχύει, 

− Τις  διατάξεις  του άρθρου 35  του  από  17/5-15/6/1959  Β.Δ/τος  «Περί  Οικονομικής 

Διοικήσεως & Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2044/Β’/30.12.2010), 

− Την υπ’ αριθμ.22/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής, 

− Την αριθμ. πρωτ: ΔΥ/01.11.2018 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 

Κωνσταντίνου και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας 

Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου 2018 

Αρ. Απόφ.:252/2018 

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 

πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου 2018», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Μαΐου/15 Ιουν. 1959 «Περί οικονομικής 

διοικήσεως και λογιστικού  των Δήμων και Κοινοτήτων» ο δημοτικός ταμίας έχει την υποχρέωση να 

υποβάλλει κάθε μήνα για έλεγχο στο δήμαρχο και την Οικονομική, πλέον, επιτροπή λογαριασμό των 

εσόδων και εξόδων του Δήμου.  

Α/Α 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 
 ΕΞΟΔΩΝ  

1 ΜΑΝΚΑ ST. 
THEODHOR 22 / 16-09-2018 

ΧΤΙΣΙΜΟ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΥ ΜΕ 
ΠΕΤΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΓ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

496,00 45-6261.003 
(ΑΑΥ: Α-701) 

2 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ Μ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 69 / 06-09-2018 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΛΑΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΓ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΕ JCB ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ 

496,00 20-6262.003 
(ΑΑΥ: Α-699) 
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Στο μηνιαίο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζονται, ως προς το σκέλος των εσόδων τα βεβαιωθέντα 

έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα απομένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα κατ’ είδος 

εσόδου, και ως προς το σκέλος των δαπανών οι ενταλθείσες και διενεργηθείσες πληρωμές κατ' 

είδος εξόδου. Επιπλέον, στο λογαριασμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα πληρωτέα και 

το εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου.  

 

Η Ειδική Ταμίας υπέβαλε το αριθμ. πρωτ: 15475/10.10.2018 πρωτόκολλο ταμειακής 

διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου 2018. 

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 άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Μαΐου/15 Ιουν. 1959, 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ: 15475/10.10.2018 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου 2018, το οποίο έχει ως 

κατωτέρω: 

 
Χρηματικό Υπόλοιπο της 31/08/2018: 

 
Β.1. Δημόσιο Λογιστικό  

 
Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 2.529.432,74 € και 
διαμορφώνεται ως ακολούθως: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΑ 
ΤΑΚΤΙΚΑ 651.955,35 € 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 195.637,33 € 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 1.681.840,06 € 

ΣΥΝΟΛΑ 2.529.432,74 € 
 

Β.2 Πραγματικό Υπόλοιπο  
 
Σύμφωνα με τα extrait των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του Δήμου σε 
λογαριασμούς όψεως την 31/08/2018 ανήλθε στο ποσό των 2.179.349,20 €. 
 
Αναλυτικά:  

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.  144/540046-57 993.719,75 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.  144/540073-20 435.933,05 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.  144/535309-26 36.025,73 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.  144/003147-05 18.495,27 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ.  433.00.2001.000035 91.938,28 € 
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Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ.  433.00.2001.000086 541.892,49 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 802.002.203.000.330 0,00 € 

Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.40.0200036773 41.127,17 € 
Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0040.60.0200661421 20.194,85 € 
Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.47.0200048045 22,61 € 

Σύνολα: 2.179.349,20 € 
 
Πλέον των ανωτέρω: 

1. στην ταμιακή υπηρεσία του δήμου υπήρχε σε μετρητά το ποσό των 2.067,37 € 
2. στα χέρια των υπολόγων των παγίων προκαταβολών υπάρχει σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού, το 

ποσό των 11.000,00 € 
 
Αθροιστικά, τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο του Δήμου, στους υπολόγους των παγίων προκαταβολών 
και στην τράπεζα ανέρχονταν σε 2.192.416,57 €. 

 
Β.3 Διαφορά ανάμεσα σε Δημόσιο Λογιστικό και Πραγματικά Διαθέσιμα 

 
Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους 337.016,17 € αναλύεται 
ως ακολούθως: 
 

1. Μείον (-) 50,00 € : που αφορά την είσπραξη ενός πλαστού 
τραπεζογραμματίου αξίας 50,00 € κατά τη διάρκεια του μήνα Νοεμβρίου 2018. 

2. Μείον (-) 8.423,10 € : που αφορούν πληρωμή που πραγματοποιήθηκε 
από τον υπ’ αριθμόν 54007320 τραπεζικό λογαριασμό στις 26/02/2018 και συγκεκριμένα αφορά 
εξόφληση παλαιών οφειλών ύδρευσης της Ζ παιδικής εξοχής προς το Δήμο Λαυρεωτικής, για την 
οποία εξόφληση εκκρεμεί έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής. 

3. Μείον (-) 26.042,50 € : που αφορούν το ποσό που συμψηφίστηκε στις 
28/02/2018 με το υπ’ αριθμόν 86/28-02-2018 γραμμάτιο είσπραξης για το οποίο δεν έχει 
εκδοθεί ακόμη χρηματικό ένταλμα πληρωμής. 

4. Πλέον (+) 2.351,61 € : που αφορά διαφορά που έρχεται από 
παλαιότερα έτη και η οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση. 

5. Πλέον (+) 11.000,00 € : που αφορά τα μετρητά που βρίσκονται στα 
χέρια των υπολόγων των παγίων προκαταβολών, τα οποία θα τακτοποιηθούν λογιστικά με την 
επιστροφή αυτών στο ταμείο του δήμου μας και την έκδοση αντίστοιχων γραμματίων είσπραξης. 
Να σημειωθεί πως η διαφορά αυτή εμφανίστηκε το μήνα Μάρτιο καθώς από 01/03/2018 
παρακολουθούνται οι παγίες προκαταβολές ως αυτοτελή μέρη χρηματικών διαθεσίμων και τα 
εντάλματα με τα οποία δόθηκαν τα χρήματα στους υπολόγους, φέρουν ημερομηνίες εξόφλησης 
μέσα στο Μάρτιο. 

6. Πλέον (+) 50,00 € : που αφορά είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 
29/06/2018 στον υπ’ αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΝΒ015402», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει 
ελλειπή πληροφόρηση για τον καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση, στην περίπτωση που ΔΕΝ 
εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις 31/12/2018, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
22/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης 
στοιχείων οφειλετών». 

7. Πλέον (+) 21,00 € : που αφορά είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 
30/07/2018 στον υπ’ αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
APS 15001», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει 
ελλειπή πληροφόρηση για τον καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση, στην περίπτωση που ΔΕΝ 
εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις 31/12/2018, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
22/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης 
στοιχείων οφειλετών». 

8. Πλέον (+)  36,75 € : που αφορά είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 
31/07/2018 στον υπ’ αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΚΕΠΥΟ 
4/18», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς η κατανομή του 
εσόδου, δεν είχε παραληφθεί από το Δήμο έως και τις 31/07/2018. Η διαφορά αυτή 
τακτοποιήθηκε κατά το μήνα Αύγουστο. 
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9. Μείον (-) 69.936,88 € : που αφορά κατάσχεση η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 24/07/2018 από τον υπ’ αριθμ. 0026.0424.40.0200036773  τραπεζικό 
λογαριασμό, και συγκεκριμένα αφορά το ποσό που εκδικάσθηκε υπέρ των υπολλήλων του 
Δήμου Λαυρεωτικής, για το οποίο όμως ποσό δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής. 

10. Μείον (-) 3.109,53 € : που αφορά πληρωμή η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 09/07/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Ειδικοί συνεργάτες», για το 
οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω 
έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα 
τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

11. Μείον (-) 638,67 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε 
στις 09/07/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό και 
συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Μαθητεία ΕΠΑΛ», για το οποίο ποσό όμως 
δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων 
στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την 
απαιτούμενη αναμόρφωση. 

12. Μείον (-) 1.119,70 € : που αφορά πληρωμή η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 09/07/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Αντιμισθία αιρετών 
(Τσίκλος)», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη 
διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

13. Μείον (-) 627,81 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε 
στις 12/07/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό και 
συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Τσώνος Αλέξανδρος», για το οποίο ποσό 
όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης 
χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί 
μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

14. Μείον (-) 627,82 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε 
στις 26/07/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό και 
συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Τσώνος Αλέξανδρος», για το οποίο ποσό 
όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης 
χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί 
μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

15. Μείον (-) 114.556,29 € :  που αφορά το σύνολο των κρατήσεων των 
μισθοδοτικών καταστάσεων που εξοφλήθηκαν το μήνα Ιούλιο (συγκεκριμένα στις 9, 12 & 
26/07/2018) από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό, για το οποίο ποσό 
όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης 
χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί 
μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

16. Πλέον (+) 577,75 € : που αφορά επιστροφή χρημάτων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών στις 
30/08/2018 στον υπ’ αριθμ.  433.00.2001.000086 τραπεζικό λογαριασμό. Συγκεκριμένα, αφορά 
τη διατροφή της κυρίας Καϊνανά μηνός Αυγούστου, η οποία παρότι μεταφέρθηκε στον 
προσωπικό λογαριασμό της προαναφερθείσας κατά την ίδια ημερομηνία, δεν εμφανίστηκε στο 
extrait της τράπεζας η μεταφορά αυτή κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. 

17. Μείον (-) 353,84 € : που αφορούν το υπ’ αριθμόν Α 733/31-08-2018 ισόποσο γραμμάτιο 
είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν 
έχουν αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Αύγουστο. 

18. Μείον (-) 113,23 € : που αφορούν το υπ’ αριθμόν Α 735/31-08-2018 ισόποσο γραμμάτιο 
είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν  εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν 
έχουν αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Αύγουστο. 

19. Μείον (-) 176,08 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 09/08/2018 από τον 
υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία 
της υπηρεσίας «Σπουδαστές ΤΕΙ», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του 
Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 
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20. Μείον (-) 579,19 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 09/08/2018 από τον 
υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία 
της υπηρεσίας «Μαθητεία ΕΠΑΛ», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του 
Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

21. Μείον (-) 1.119,70 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 09/08/2018 από τον 
υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία 
της υπηρεσίας «Αντιμισθία αιρετών (Τσίκλος)», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί 
αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του 
προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη 
αναμόρφωση. 

22. Μείον (-) 867,69 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε 
στις 09/08/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό και 
συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Καθαριότητα – Αλλαγιάννης Βασίλειος», για 
το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω 
έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα 
τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

23. Μείον (-) 3.109,51 € : που αφορά πληρωμή η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 09/08/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία των Μετακλητών Υπαλλήλων, για το οποίο 
ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης 
χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί 
μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

24. Μείον (-) 2.040,87 € : που αφορά πληρωμή η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 09/08/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά την αντιμισθία του Δημάρχου, για το οποίο ποσό όμως δεν 
έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους 
ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την 
απαιτούμενη αναμόρφωση. 

25. Μείον (-) 1.257,19 € : που αφορά πληρωμή η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 09/08/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Αντιμισθία αιρετών 
(Τριανταφυλλίδου)», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η 
συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

26. Μείον (-) 627,82 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε 
στις 10/08/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό και 
συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Τσώνος Αλέξανδρος», για το οποίο ποσό 
όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης 
χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί 
μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

27. Μείον (-) 4.666,34 € : που αφορά πληρωμή η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 10/08/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Τεχνικά Έργα», για το 
οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω 
έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα 
τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

28. Μείον (-) 627,82 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε 
στις 24/08/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό και 
συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Τσώνος Αλέξανδρος», για το οποίο ποσό 
όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης 
χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί 
μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

29. Μείον (-) 110.435,69 € :  που αφορά το σύνολο των κρατήσεων των 
μισθοδοτικών καταστάσεων που εξοφλήθηκαν το μήνα Αύγουστο (συγκεκριμένα στις 9, 10 & 
24/08/2018) από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό, για το οποίο ποσό 
όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης 
χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί 
μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 
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30. Μείον (-) 0,01 € : από τη διαφορά ανάμεσα στην υπ' αριθμόν Α 4586/30-08-2018 απόδειξη 
ύψους 7.254,01 € και την αντίστοιχη είσπραξη στον υπ' αριθμόν 54004657 τραπεζικό 
λογαριασμό στις 30-08-2018 ύψους 7.254,00 €.  

31. Πλέον (+) 54,00 € : που αφορά τη διαφορά που προέκυψε ανάμεσα στην υπ’ αριθμ. 
4675/31-08-2018 απόδειξη είσπραξης ύψους 1.639,87 € και την αντίστοιχη είσπραξη 
που πραγματοποιήθηκε στις 29-08-2018 στον υπ’ αριθμ. 0026.0424.40.0200036773 
τραπεζικό λογαριασμό ύψους 1.693,87 €.
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Αναλυτικά: 
Τράπεζες 2.179.349,20 € 
Μετρητά 2.067,37 € 
Παγία 11.000,00 € 
Σύνολο 2.192.416,57 € 
Δημόσιο Λογιστικό 2.529.432,74 € 
Μείον (-) 50,00 € : που αφορά την είσπραξη ενός πλαστού τραπεζογραμματίου αξίας 50,00 € κατά τη διάρκεια του μήνα Νοεμβρίου 2018. -50,00 € 
Μείον (-) 8.423,10 € : που αφορούν πληρωμή που πραγματοποιήθηκε από τον υπ’ αριθμόν 54007320 τραπεζικό λογαριασμό στις 26/02/2018 και 
συγκεκριμένα αφορά εξόφληση παλαιών οφειλών ύδρευσης της Ζ παιδικής εξοχής προς το Δήμο Λαυρεωτικής, για την οποία εξόφληση εκκρεμεί 
έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής. 

-8.423,10 € 

Μείον (-) 26.042,50 € : που αφορούν το ποσό που συμψηφίστηκε στις 28/02/2018 με το υπ’ αριθμόν 86/28-02-2018 γραμμάτιο είσπραξης για το οποίο 
δεν έχει εκδοθεί ακόμη χρηματικό ένταλμα πληρωμής. -26.042,50 € 

Πλέον (+) 2.351,61 € : που αφορά διαφορά που έρχεται από παλαιότερα έτη και η οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση. 2.351,61 € 
Πλέον (+) 11.000,00 € : που αφορά τα μετρητά που βρίσκονται στα χέρια των υπολόγων των παγίων προκαταβολών, τα οποία θα τακτοποιηθούν 
λογιστικά με την επιστροφή αυτών στο ταμείο του δήμου μας και την έκδοση αντίστοιχων γραμματίων είσπραξης. Να σημειωθεί πως η διαφορά αυτή 
εμφανίστηκε το μήνα Μάρτιο καθώς από 01/03/2018 παρακολουθούνται οι παγίες προκαταβολές ως αυτοτελή μέρη χρηματικών διαθεσίμων και τα 
εντάλματα με τα οποία δόθηκαν τα χρήματα στους υπολόγους, φέρουν ημερομηνίες εξόφλησης μέσα στο Μάρτιο. 

11.000,00 € 

Πλέον (+) 50,00 € : που αφορά είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 29/06/2018 στον υπ’ αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό με την 
αιτιολογία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΒ015402», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλειπή πληροφόρηση για τον 
καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση, στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις 31/12/2018, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων οφειλετών». 

50,00 € 

Πλέον (+) 21,00 € : που αφορά είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 30/07/2018 στον υπ’ αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό με την 
αιτιολογία «ΚΑΤΑΘΕΣΗ APS 15001», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλειπή πληροφόρηση για τον 
καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση, στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις 31/12/2018, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων οφειλετών». 

21,00 € 

Πλέον (+)  36,75 € : που αφορά είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 31/07/2018 στον υπ’ αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό με την 
αιτιολογία «ΚΕΠΥΟ 4/18», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς η κατανομή του εσόδου, δεν είχε παραληφθεί από το 
Δήμο έως και τις 31/07/2018. Η διαφορά αυτή τακτοποιήθηκε κατά το μήνα Αύγουστο. 

36,75 € 

Μείον (-) 69.936,88 € : που αφορά κατάσχεση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24/07/2018 από τον υπ’ αριθμ. 0026.0424.40.0200036773  τραπεζικό 
λογαριασμό, και συγκεκριμένα αφορά το ποσό που εκδικάσθηκε υπέρ των υπολλήλων του Δήμου Λαυρεωτικής, για το οποίο όμως ποσό δεν έχει ακόμη 
εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής. 

-69.936,88 € 

Μείον (-) 3.109,53 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 09/07/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό 
και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Ειδικοί συνεργάτες», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την 
απαιτούμενη αναμόρφωση. 

-3.109,53 € 
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Μείον (-) 638,67 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 09/07/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό 
και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Μαθητεία ΕΠΑΛ», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την 
απαιτούμενη αναμόρφωση. 

-638,67 € 

Μείον (-) 1.119,70 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 09/07/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό 
και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Αντιμισθία αιρετών (Τσίκλος)», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την 
απαιτούμενη αναμόρφωση. 

-1.119,70 € 

Μείον (-) 627,81 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12/07/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό 
και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Τσώνος Αλέξανδρος», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την 
απαιτούμενη αναμόρφωση. 

-627,81 € 

Μείον (-) 627,82 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26/07/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό 
και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Τσώνος Αλέξανδρος», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την 
απαιτούμενη αναμόρφωση. 

-627,82 € 

Μείον (-) 114.556,29 € :  που αφορά το σύνολο των κρατήσεων των μισθοδοτικών καταστάσεων που εξοφλήθηκαν το μήνα Ιούλιο (συγκεκριμένα στις 9, 
12 & 26/07/2018) από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό, για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την 
απαιτούμενη αναμόρφωση. 

-114.556,29 € 

Πλέον (+) 577,75 € : που αφορά επιστροφή χρημάτων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών στις 30/08/2018 στον υπ’ αριθμ.  433.00.2001.000086 τραπεζικό 
λογαριασμό. Συγκεκριμένα, αφορά τη διατροφή της κυρίας Καϊνανά μηνός Αυγούστου, η οποία παρότι μεταφέρθηκε στον προσωπικό λογαριασμό της 
προαναφερθείσας κατά την ίδια ημερομηνία, δεν εμφανίστηκε στο extrait της τράπεζας η μεταφορά αυτή κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. 

577,75 € 

Μείον (-) 353,84 € : που αφορούν το υπ’ αριθμόν Α 733/31-08-2018 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από 
χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Αύγουστο. -353,84 € 

Μείον (-) 113,23 € : που αφορούν το υπ’ αριθμόν Α 735/31-08-2018 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν  εισπράξεις από 
χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Αύγουστο. -113,23 € 

Μείον (-) 176,08 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 09/08/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό 
και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Σπουδαστές ΤΕΙ», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την 
απαιτούμενη αναμόρφωση. 

-176,08 € 

Μείον (-) 579,19 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 09/08/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό 
και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Μαθητεία ΕΠΑΛ», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την 
απαιτούμενη αναμόρφωση. 

-579,19 € 

Μείον (-) 1.119,70 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 09/08/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό -1.119,70 € 
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και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Αντιμισθία αιρετών (Τσίκλος)», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την 
απαιτούμενη αναμόρφωση. 
Μείον (-) 867,69 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 09/08/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό 
και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Καθαριότητα – Αλλαγιάννης Βασίλειος», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί 
αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα 
τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

-867,69 € 

Μείον (-) 3.109,51 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 09/08/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό 
και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία των Μετακλητών Υπαλλήλων, για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη 
αναμόρφωση. 

-3.109,51 € 

Μείον (-) 2.040,87 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 09/08/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό 
και συγκεκριμένα αφορά την αντιμισθία του Δημάρχου, για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω 
έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

-2.040,87 € 

Μείον (-) 1.257,19 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 09/08/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό 
και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Αντιμισθία αιρετών (Τριανταφυλλίδου)», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί 
αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα 
τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

-1.257,19 € 

Μείον (-) 627,82 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10/08/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό 
και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Τσώνος Αλέξανδρος», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την 
απαιτούμενη αναμόρφωση. 

-627,82 € 

Μείον (-) 4.666,34 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10/08/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό 
και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Τεχνικά Έργα», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη 
αναμόρφωση. 

-4.666,34 € 

Μείον (-) 627,82 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24/08/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό 
και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Τσώνος Αλέξανδρος», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την 
απαιτούμενη αναμόρφωση. 

-627,82 € 

Μείον (-) 110.435,69 € :  που αφορά το σύνολο των κρατήσεων των μισθοδοτικών καταστάσεων που εξοφλήθηκαν το μήνα Αύγουστο (συγκεκριμένα 
στις 9, 10 & 24/08/2018) από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό, για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την 
απαιτούμενη αναμόρφωση. 

-110.435,69 € 

Μείον (-) 0,01 € : από τη διαφορά ανάμεσα στην υπ' αριθμόν Α 4586/30-08-2018 απόδειξη ύψους 7.254,01 € και την αντίστοιχη είσπραξη στον υπ' 
αριθμόν 54004657 τραπεζικό λογαριασμό στις 30-08-2018 ύψους 7.254,00 €.  -0,01 € 
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Πλέον (+) 54,00 € : που αφορά τη διαφορά που προέκυψε ανάμεσα στην υπ’ αριθμ. 4675/31-08-2018 απόδειξη είσπραξης ύψους 1.639,87 € 
και την αντίστοιχη είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 29-08-2018 στον υπ’ αριθμ. 0026.0424.40.0200036773 τραπεζικό λογαριασμό 
ύψους 1.693,87 €. 

54,00 € 

Σύνολο 2.192.416,57 € 
 
 

1. Εισπράξεις Σεπτεμβρίου:   
 
Γ.1. Εισπράξεις μετρητών στο ταμείο του Δήμου Λαυρεωτικής 
 
Τον Σεπτέμβριο του 2018 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω κινήσεις αναφορικά με το ταμείο του Δήμου. 
 

Σειρά Αριθμός Ημερομηνία 
βάσει ΔΛ Καταθέτης Αιτιολογία Ποσό 

Α 739 3/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 03/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 441,33 € 
Α 741 3/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 03/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 814,45 € 
Α 745 4/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 04/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 313,05 € 
Α 748 4/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 04/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 79,71 € 
Α 749 5/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 05/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 261,36 € 
Α 751 5/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 05/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 60,00 € 
Α 753 6/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 06/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 384,10 € 
Α 756 6/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 06/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 186,86 € 
Α 757 7/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 07/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 360,90 € 
Α 758 7/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 07/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 883,97 € 
Α 761 10/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 10/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 161,84 € 
Α 763 10/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 10/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 288,89 € 
Α 766 11/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 11/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 80,09 € 
Α 767 11/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 11/09/2018  ΜΕΤΡΗΤΑ 275,00 € 
Α 769 12/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 12/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 252,30 € 
Α 770 12/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 12/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 121,74 € 
Α 773 13/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 13/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 142,64 € 
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Α 774 13/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 13/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 528,19 € 
Α 777 14/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 14/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 333,59 € 
Α 779 14/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 14/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 96,77 € 
Α 780 17/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 17/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 62,52 € 
Α 781 17/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 17/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 197,26 € 
Α 784 18/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 18/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 131,35 € 
Α 785 18/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 18/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 98,12 € 
Α 788 19/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 19/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 92,17 € 
Α 791 20/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 20/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 20,44 € 
Α 794 21/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 21/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 701,94 € 
Α 800 24/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 24/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 509,00 € 
Α 801 24/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 24/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 784,23 € 
Α 803 25/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 25/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 841,32 € 
Α 805 25/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 25/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 216,19 € 
Α 809 26/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 26/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 166,75 € 
Α 813 26/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 26/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 409,95 € 
Α 817 27/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 27/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 826,67 € 
Α 820 27/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 27/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 703,02 € 
Α 823 28/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 28/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 1.212,46 € 
Α 827 28/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 28/09/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 921,74 € 

Π 1 7/9/2018 ΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΓΙΑ ΕΛΤΑ ΑΡ. 86Α/ 27.06.2018 : 1000 € ΙΑΤΡΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΧΕΠ 1000 € ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΕΛΤΑ 503,52 

€, ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 496,48€ 

496,48 € 

Σύνολο εισπράξεων που πραγματοποιήθηκαν με μετρητά το μήνα Σεπτέμβριο 14.458,39 € 
 
Ακολούθως, πραγματοποιήθηκαν και οι ακόλουθες καταθέσεις μετρητών στους υπ’ αριθμ. 54004657 και GR1401404330433002001000035 τραπεζικούς λογαριασμούς: 
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Λογαριασμός Ημερομηνία 
κατάθεσης Αιτιολογία Ποσό 

54004657 4/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 313,05 € 
54004657 5/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 60,00 € 
54004657 6/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 384,10 € 
54004657 7/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 883,97 € 
54004657 10/9/2018 ΔΙΑΦ ΕΙΣΠΡ. 288,89 € 
54004657 12/9/2018 ΔΙΑΦ ΕΙΣΠΡ 121,74 € 
54004657 13/9/2018 ΔΙΑΦ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ 11-09-2019 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΟΓΩ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 275,00 € 
54004657 14/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 13/9/2018 528,19 € 
54004657 14/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 14/9/2018 300,00 € 
54004657 17/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 17/9/2018 197,26 € 
54004657 17/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 14/9/2018 24,24 € 
54004657 18/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 18/9 98,12 € 
54004657 18/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 14/9 9,35 € 
54004657 21/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 701,94 € 
54004657 24/9/2018 ΚΑΤΑΘΕΣΗ 509,00 € 
54004657 25/9/2018 ΔΙΑΦ ΕΙΣΠΡ 841,32 € 
54004657 26/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 166,75 € 
54004657 27/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 826,67 € 
54004657 28/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 921,74 € 

GR1401404330433002001000035 3/9/2018 ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 441,33 € 
GR1401404330433002001000035 4/9/2018 ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 79,71 € 
GR1401404330433002001000035 5/9/2018 ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 261,36 € 
GR1401404330433002001000035 6/9/2018 ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 186,86 € 
GR1401404330433002001000035 7/9/2018 ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 360,90 € 
GR1401404330433002001000035 10/9/2018 ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 161,84 € 
GR1401404330433002001000035 11/9/2018 ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80,09 € 
GR1401404330433002001000035 12/9/2018 ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 252,30 € 
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GR1401404330433002001000035 13/9/2018 ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 142,64 € 
GR1401404330433002001000035 17/9/2018 ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 96,77 € 
GR1401404330433002001000035 17/9/2018 ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 62,52 € 
GR1401404330433002001000035 18/9/2018 ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 131,35 € 
GR1401404330433002001000035 19/9/2018 ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 92,17 € 
GR1401404330433002001000035 20/9/2018 ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,44 € 
GR1401404330433002001000035 24/9/2018 ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 784,23 € 
GR1401404330433002001000035 25/9/2018 ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 216,19 € 
GR1401404330433002001000035 26/9/2018 ΣΚΛΕΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 409,95 € 
GR1401404330433002001000035 28/9/2018 ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 703,02 € 
GR1401404330433002001000035 28/9/2018 ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.212,46 € 

Συνολικές καταθέσεις μετρητών στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου: 13.147,46 € 
 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αν στο πρώτο ποσό, προσθέσουμε το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου Λαυρεωτικής στις 31/08/2018 σε μετρητά ύψους 2.067,37 € και αφαιρέσουμε 
τις καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στην τράπεζα καθόλη τη διάρκεια του μήνα ύψους 13.147,46 €, τότε το χρηματικό υπόλοιπο (είς χείρας ταμεία) στις 30/09/2018 ανέρχεται στο 
ύψος των 3.378,30 € και αναλύεται ως ακολούθως: 
 
Αναλυτικότερα: 

Ταμιακό υπόλοιπο 31/08/2018 2.067,37 € 
Πλέον (+) εισπράξεις μηνός Σεπτεμβρίου 2018 14.458,39 € 

Μείον (-) καταθέσεις μετρητών μηνός Σεπτεμβρίου 2018 -13.147,46 € 
Πραγματικό ταμιακό υπόλοιπο στις 30/09/2018 3.378,30 € 

 
Το προαναφερθέν ποσό αναλύεται ως εξής: 

1. 1.113,79 € βρίσκονται στα χέρια της κυρίας Τσαμαλή Αναστασίας, η οποία φέρει τη θέση του εισπράκτορα της δημοτικής ενότητας Λαυρίου. 
2. 243,57 € βρίσκονται στα χέρια του κυρίου Γεώργα Γεωργίου, ο οποίος φέρει τη θέση του εισπράκτορα της δημοτικής ενότητας Κερατέας. 
3. 2.000,00 € βρίσκονται σε τραπεζογραμμάτια στο χρηματοκιβώτιο του Δήμου Λαυρετικής. 
4. 20,94 € τα οποία βρίσκονται σε κέρματα στο χρηματοκιβώτιο του Δήμου Λαυρεωτικής. 
 
Παρακολούθηση χρηματικών διαθεσίμων των υπολόγων των παγίων προκαταβολών  
 
1. 3.000,00 € βρίσκονται στα χέρια της κυρίας Σπύρου Αλίκης, η οποία φέρει θέση υπολόγου παγίας προκαταβολής.  
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Να σημειωθεί πως: 
i. η κυρία Σπύρου κατά το μήνα Σεπτέμβριο δεν επέστρεψε στο Δήμο Λαυρεωτικής κανένα παραστατικό προς ενταλματοποίηση. 

2. 1.000,00 € βρίσκονται στα χέρια του κυρίου Κάιλα Νικήτα, ο οποίος φέρει θέση υπολόγου παγίας προκαταβολής. 
Να σημειωθεί πως: 

i. ο κύριος Κάιλας κατά το μήνα Σεπτέμβριο δεν επέστρεψε στο Δήμο Λαυρεωτικής κανένα παραστατικό προς ενταλματοποίηση. 
3. 4.000,00 € βρίσκονται στα χέρια της κυρίας Καραγιώργου Αναστασίας, η οποία φέρει θέση υπολόγου παγίας προκαταβολής. 

Να σημειωθεί πως: 
i. Η κυρία Καραγιώργου κατά το μήνα Σεπτέμβριο δεν επέστρεψε στο Δήμο Λαυρεωτικής κανένα παραστατικό προς ενταλματοποίηση. 

4. 3.000,00 € βρίσκονται στα χέρια της κυρίας Χολέβα Κυριακής, η οποία φέρει θέση υπολόγου παγίας προκαταβολής. 
i. Η κύρια Χολέβα κατά το μήνα Σεπτέμβριο δεν επέστρεψε στο Δήμο Λαυρεωτικής κανένα παραστατικό προς ενταλματοποίηση. 

 
Γ.2. Εισπράξεις από χρηματικούς καταλόγους και οίκοθεν βεβαιώσεις μέσω τραπεζικών λογαριασμών: 
 
Γ.2.1. Εισπράξεις από καταθέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου Λαυρεωτικής: 
 

Σειρά Αριθμός Ημερομηνία 
βάσει ΔΛ 

Ημερομηνία 
βάσει 
Extrait 

Καταθέτης Αιτιολογία 
Συνολικό 

Ποσό 
Γραμματίου 

  4657 0035 6773 0086   Σχόλια 

Α 744 4/9/2018 3/9/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΤΣΑΜΑΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
04/09/2018 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

7.487,34 €   7.272,76 € 214,58 € 0,00 € 0,00 €   

Μείον (-) 251,11 € : που αφορά την προμήθεια 
που παρακρατήθηκε στις 03/09/2018 από τον υπ’ 

αριθμόν 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και 
συγκεκριμένα από την ενεργειακή επιχείρηση 
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
(PROTERGIA)» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ 

αριθμόν Β 1311/07-09-2018 χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής ύψους 251,11 €. 

Α 750 5/9/2018 4/9/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΤΣΑΜΑΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
05/09/2018 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

919,52 €   40,50 € 842,27 € 0,00 € 0,00 €     

Α 755 6/9/2018 3, 5/9/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΤΣΑΜΑΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
06/09/2018 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

798,97 €   726,07 € 72,90 € 0,00 € 0,00 €   

Μείον (-) 21,47 € : που αφορά την προμήθεια 
που παρακρατήθηκε στις 03/09/2018 από τον υπ’ 

αριθμόν 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και 
συγκεκριμένα από την ενεργειακή επιχείρηση 

«NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΕΙΑΚΗ Α.Ε» για την 
οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1312/07-09-

2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 21,47 
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€. 

Α 759 7/9/2018 6/9/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΤΣΑΜΑΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
07/09/2018 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

564,17 €   380,84 € 162,73 € 20,60 € 0,00 €     

Α 764 10/9/2018 7, 
10/09/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΤΣΑΜΑΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
10/09/2018  

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

2.832,05 €   2.807,23 € 0,00 € 24,82 € 0,00 €   

Μείον (-) 50,26 € : που αφορά την προμήθεια 
που παρακρατήθηκε στις 07/09/2018 από τον υπ’ 

αριθμόν 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και 
συγκεκριμένα από την ενεργειακή επιχείρηση 

«GREEN ENVIRONMENTAL& ENERGY NETWORK 
SA» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 

1313/07-09-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής 
ύψους 50,26 €. 

Α 768 11/9/2018 10/9/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΤΣΑΜΑΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
11/09/2018 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

10.740,84 €   10.411,24 
€ 309,59 € 20,01 € 0,00 €     

Α 771 12/9/2018 11/9/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΤΣΑΜΑΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
12/09/2018 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

618,22 €   0,00 € 439,10 € 179,12 € 0,00 €     

Α 778 14/9/2018 12, 
13/9/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΤΣΑΜΑΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
14/09/2018 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

11.590,88 €   11.209,46 
€ 381,42 € 0,00 € 0,00 €   

Μείον (-) 384,68 € : που αφορά την προμήθεια 
που παρακρατήθηκε στις 13/09/2018 από τον υπ’ 

αριθμόν 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και 
συγκεκριμένα από την ενεργειακή επιχείρηση 
«ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.» για την οποία 
εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1357/18-09-2018 

χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 384,68 €. 
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Α 782 17/9/2018 14, 
17/09/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΤΣΑΜΑΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
17/09/2018 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

611,78 €   295,76 € 316,02 € 0,00 € 0,00 €   

Μείον (-) 6,90 € : που αφορά την προμήθεια που 
παρακρατήθηκε στις 17/09/2018 από τον υπ’ 
αριθμόν 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και 
συγκεκριμένα από την ενεργειακή επιχείρηση 

«ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» για την οποία εκδόθηκε το 
υπ’ αριθμόν Β 1356/21-09-2018 χρηματικό 

ένταλμα πληρωμής ύψους 6,90 €. 

Α 786 18/9/2018 13, 
17/9/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΤΣΑΜΑΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
18/09/2018 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

742,22 €   721,48 € 0,00 € 20,74 € 0,00 €   

Μείον (-) 22,32 € : που αφορά την προμήθεια 
που παρακρατήθηκε στις 13/09/2018 από τον υπ’ 

αριθμόν 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και 
συγκεκριμένα από την ενεργειακή επιχείρηση 

«NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΕΙΑΚΗ Α.Ε» για την 
οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1366/19-09-

2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 22,32 
€. 

Α 789 19/9/2018 18/9/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΤΣΑΜΑΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
19/09/2018 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

138,71 €   117,81 € 20,90 € 0,00 € 0,00 €     

Α 792 20/9/2018 19, 
20/9/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΤΣΑΜΑΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
20/09/2018 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

3.706,92 €   1.437,71 € 1.872,47 
€ 396,74 € 0,00 €   

Μείον (-) 13,41 € : που αφορά την προμήθεια 
που παρακρατήθηκε στις 19/09/2018 από τον υπ’ 

αριθμόν 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και 
συγκεκριμένα από την ενεργειακή επιχείρηση 

«VOLTERRA ΑΕ» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ 
αριθμόν Β 1385/21-09-2018 χρηματικό ένταλμα 

πληρωμής ύψους 13,41 €. 

Α 793 20/9/2018 20/9/2018 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ 
Ε. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 

ΔΟΜΩΝ ΚΑΠΗ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΗΦΗ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΠΗ 

ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
ΚΕΦΑΛΟΣ ΤΟΥ 

1.454,89 €   1.454,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €     
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ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΛΜΟΣ  

30. 06.2017  
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣ 

Α 795 21/9/2018 20/9/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΤΣΑΜΑΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
21/09/2018 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

96,29 €   74,29 € 22,00 € 0,00 € 0,00 €     

Α 797 24/9/2018 24/9/2018 ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε. & 
Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ 

ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Η  ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ζ  
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. 
ΛΑΥΡ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

2017. ΕΦΗΜ.ΧΤΥΠΟΣ, 
ΣΕΛ.3, ΗΜ.8.7.2017) 

163,68 €   163,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €     

Α 798 24/9/2018 21, 
23/9/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΤΣΑΜΑΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
24/09/2018 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

87,44 €   36,14 € 51,30 € 0,00 € 0,00 €     

Α 804 25/9/2018 24/9/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΤΣΑΜΑΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
25/09/2018 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

1.020,97 €   107,39 € 708,18 € 205,40 € 0,00 €     
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Α 810 26/9/2018 25/9/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΤΣΑΜΑΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
26/09/2018 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

2.992,33 €   1.000,46 € 21,50 € 1.916,37 
€ 0,00 €   

Μείον (-) 26,84 € : που αφορά την προμήθεια 
που παρακρατήθηκε στις 25/09/2018 από τον υπ’ 

αριθμόν 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και 
συγκεκριμένα από την ενεργειακή επιχείρηση 
«VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» για την 
οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1418/27-09-

2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 26,84 
€. 

Α 818 27/9/2018 26, 
27/9/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΤΣΑΜΑΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
27/09/2018 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

3.666,53 €   1.702,27 € 1.588,47 
€ 375,79 € 0,00 €   

Μείον (-) 0,48 € : που αφορά την προμήθεια που 
παρακρατήθηκε στις 27/09/2018 από τον υπ’ 
αριθμόν 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και 
συγκεκριμένα από την ενεργειακή επιχείρηση 

«ECONOMIC GROWTH ΑΕ» για την οποία 
εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1427/28-09-2018 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 0,48 €. 

Α 822 28/9/2018 27/9/2018 ALFA BANK 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΌ ΕΑΠ 
ΑΠΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗ 

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗΣ 
ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

362,64 €   0,00 € 0,00 € 0,00 € 362,64 €     

Α 826 28/9/2018 28/9/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΤΣΑΜΑΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
28/09/2018 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ 
362,60 €   362,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €     

Α 828 28/9/2018 27, 
28/9/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΤΣΑΜΑΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
28/09/2018 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

31.461,66 €   21.708,69 
€ 

9.508,10 
€ 244,87 € 0,00 €   

Μείον (-) 624,78 € : που αφορά την προμήθεια 
που παρακρατήθηκε στις 27/09/2018 από τον υπ’ 

αριθμόν 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και 
συγκεκριμένα από την ενεργειακή επιχείρηση 

«ELPEDISON A.E  - ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για 

την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1428/28-
09-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 

624,78 €. 
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Α 829 28/9/2018 28/9/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ  

ΔΗΜΟΥ 
ΣΩΦΡΟΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
28/09/2018 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

25,00 €   0,00 € 25,00 € 0,00 € 0,00 €     

Μ 27 3/9/2018 3/9/2018 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Επιστροφή 
χρεωστώντας 

καταβληθέντων 
ποσών ( άρθρο 26 Ν 

318/69 Απόφ. Υπ. 
Οικον. 

2081241/11652/1997) 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 

ALPHA  ΤΗΝ 
03/09/2018 

21,67 €   0,00 € 21,67 € 0,00 € 0,00 €     

Μ 29 27/9/2018 27/9/2018 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 

Επιστροφή 
αχρεωστήτως 

καταβληθέντων 
χρηματικών ποσών 

(άρθρο 26 Ν 318/69, 
Αποφ. Υπ. Οικον. 

2081241/11652/1997) 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 
EUROBANK ΤΗΝ 

27/09/2018 

1,37 €   0,00 € 0,00 € 1,37 € 0,00 €     

Μ 30 28/9/2018 28/9/2018 RAMADANI 
KRISTI 

Επιστροφή 
αχρεωστήτως 

καταβληθέντων 
χρηματικών ποσών 

(άρθρο 26 Ν 318/69, 
Αποφ. Υπ. Οικον. 

2081241/11652/1997) 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 
EUROBANK ΤΗΝ 

28/09/2018 

3,96 €   0,00 € 0,00 € 3,96 € 0,00 €     

Μ 31 28/9/2018 28/9/2018 EAST COAST 
HOTELS ΑΞΤΕ 

Επιστροφή 
αχρεωστήτως 

καταβληθέντων 
0,01 €   0,00 € 0,01 € 0,00 € 0,00 €     
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χρηματικών ποσών 
(άρθρο 26 Ν 318/69, 

Αποφ. Υπ. Οικον. 
2081241/11652/1997) 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 
ALPHA BANK ΤΗΝ 

28/09/2018 

Μ 32 28/9/2018 27/9/2018 
ΜΟΥΤΣΙΟΥ 

ΕΛΕΝΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επιστροφή 
αχρεωστήτως 

καταβληθέντων 
χρηματικών ποσών 

(άρθρο 26 Ν 318/69, 
Αποφ. Υπ. Οικον. 

2081241/11652/1997) 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΝ 
27/09/2018 

0,02 €   0,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €     

Συνολικές εισπράξεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου 82.472,68 €   62.031,29 
€ 

16.578,21 
€ 

3.409,79 
€ 362,64 €     

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Στο συνολικό ποσό των εισπράξεων από καταθέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου Λαυρεωτικής θα πρέπει: 
 

1. Μείον (-) 251,11 € : που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε στις 03/09/2018 από τον υπ’ αριθμόν 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από την 
ενεργειακή επιχείρηση «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (PROTERGIA)» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1311/07-09-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής 
ύψους 251,11 €.  

2. Μείον (-) 21,47 € : που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε στις 03/09/2018 από τον υπ’ αριθμόν 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από την 
ενεργειακή επιχείρηση «NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΕΙΑΚΗ Α.Ε» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1312/07-09-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 21,47 €.  

3. Μείον (-) 50,26 € : που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε στις 07/09/2018 από τον υπ’ αριθμόν 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από την 
ενεργειακή επιχείρηση «GREEN ENVIRONMENTAL& ENERGY NETWORK SA» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1313/07-09-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 
50,26 €.  

4. Μείον (-) 384,68 € : που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε στις 13/09/2018 από τον υπ’ αριθμόν 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από την 
ενεργειακή επιχείρηση «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1357/18-09-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 384,68 €.   

5. Μείον (-) 6,90 € : που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε στις 17/09/2018 από τον υπ’ αριθμόν 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από την ενεργειακή 
επιχείρηση «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1356/21-09-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 6,90 €.  

6. Μείον (-) 22,32 € : που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε στις 13/09/2018 από τον υπ’ αριθμόν 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από την 
ενεργειακή επιχείρηση «NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΕΙΑΚΗ Α.Ε» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1366/19-09-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 22,32 €.  
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7. Μείον (-) 13,41 € : που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε στις 19/09/2018 από τον υπ’ αριθμόν 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από την 
ενεργειακή επιχείρηση «VOLTERRA ΑΕ» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1385/21-09-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 13,41 €.  

8. Μείον (-) 26,84 € : που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε στις 25/09/2018 από τον υπ’ αριθμόν 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από την 
ενεργειακή επιχείρηση «VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1418/27-09-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 26,84 €.  

9. Μείον (-) 0,48 € : που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε στις 27/09/2018 από τον υπ’ αριθμόν 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από την ενεργειακή 
επιχείρηση «ECONOMIC GROWTH ΑΕ» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1427/28-09-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 0,48 €.  

10. Μείον (-) 624,78 € : που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε στις 27/09/2018 από τον υπ’ αριθμόν 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από την 
ενεργειακή επιχείρηση «ELPEDISON A.E  - ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1428/28-09-2018 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 624,78 €.  

11. Πλέον (+) 577,75 € : που αφορά επιστροφή χρημάτων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών στις 27/09/2018 στον υπ’ αριθμ.  433.00.2001.000086 τραπεζικό λογαριασμό. 
Συγκεκριμένα, αφορά τη διατροφή της κυρίας Καϊνανά μηνός Σεπτεμβρίου, η οποία παρότι μεταφέρθηκε στον προσωπικό λογαριασμό της προαναφερθείσας κατά την ίδια 
ημερομηνία, δεν εμφανίστηκε στο extrait της τράπεζας η μεταφορά αυτή κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. 

12. Πλέον (+) 50,00 € : που αφορά είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 27/09/2018 στον υπ’ αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό με την 
αιτιολογία «ΚΑΤΑΘΕΣΗ», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλειπή πληροφόρηση για τον καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση, 
στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις 31/12/2018, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 
«ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων οφειλετών». 

 
Οι συνολικές εισπράξεις μηνός Σεπτεμβρίου 2018 ανήλθαν στο ύψος των 81.607,43 € και αναλύονται ως εξής: 

1. Πραγματοποιήθηκαν από τον υπ’ αριθμόν 54004657 τραπεζικό λογαριασμό συνολικές εισπράξεις ύψους 60.679,04 € 
2. Πραγματοποιήθηκαν από τον υπ’ αριθμόν GR1401404330433002001000035 τραπεζικό λογαριασμό συνολικές εισπράξεις ύψους 16.578,21 € 
3. Πραγματοποιήθηκαν από τον υπ’ αριθμόν 0026.0424.40.0200036773 τραπεζικό λογαριασμό συνολικές εισπράξεις ύψους 3.409,79 € 
4. Πραγματοποιήθηκαν από τον υπ’ αριθμόν 433.00.2001.000086 τραπεζικό λογαριασμό συνολικές εισπράξεις ύψους 940,39 € 

 
Γ.2.2. Από τις εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες στον υπ’ αρίθμ. 54004657 τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής: 
 

Σειρά Αριθμός Ημερομηνία 
βάσει ΔΛ 

Ημερομηνία 
βάσει Extrait Καταθέτης Αιτιολογία Ποσό POS 

Α 733 31/8/2018 3/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 31/08/2018 POS 353,84 € 
Α 735 31/8/2018 3/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 31/08/2018 POS 113,23 € 
Α 740 3/9/2018 5/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 03/09/2018 POS 21,79 € 
Α 742 3/9/2018 4/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 03/09/2018 POS 785,92 € 
Α 746 4/9/2018 5/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 04/09/2018 POS 182,10 € 
Α 747 4/9/2018 5/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 04/09/2018 POS 21,19 € 
Α 752 5/9/2018 6/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 05/09/2018 POS 56,06 € 
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Α 754 6/9/2018 7/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 06/09/2018 POS 431,45 € 
Α 760 7/9/2018 10/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 07/09/2018 POS 625,10 € 
Α 762 10/9/2018 11/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 10/09/2018 POS 53,82 € 
Α 765 10/9/2018 11/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 10/09/2018 POS 1.425,78 € 
Α 772 12/9/2018 13/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 12/09/2018 POS 368,03 € 
Α 775 13/9/2018 14/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 13/09/2018 POS 83,94 € 
Α 776 14/9/2018 17/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 14/09/2018 POS 35,85 € 
Α 783 17/9/2018 18/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 17/09/2018 POS 441,02 € 
Α 787 18/9/2018 19/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 18/09/2018 POS 163,18 € 
Α 790 19/9/2018 20/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 19/09/2018 POS 207,48 € 
Α 796 21/9/2018 24/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 21/09/2018 POS 1.141,40 € 
Α 799 24/9/2018 25/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 24/09/2018 POS 108,57 € 
Α 806 25/9/2018 26/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 25/09/2018 POS 86,29 € 
Α 811 26/9/2018 27/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 26/09/2018 POS 83,68 € 
Α 812 26/9/2018 27/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 26/09/2018 POS 154,29 € 
Α 816 27/9/2018 28/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 27/09/2018 POS 385,62 € 
Α 819 27/9/2018 28/9/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 27/09/2018 POS 314,12 € 
Α 824 28/9/2018 Ανείσπρακτο ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 28/09/2018 POS 108,28 € 
Α 825 28/9/2018 Ανείσπρακτο ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 28/09/2018 POS 443,71 € 

Συνολικές εισπράξεις μέσω χρεωστικών καρτών οι οποίες εισπράχθηκαν τον Σεπτέμβριο 2018 8.195,74 € 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει: 
1. Μείον (-) 108,28 € : που αφορούν το υπ’ αριθμόν Α 824/28-09-2018 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από 

χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Σεπτέμβριο. 
2. Μείον (-) 443,71 € : που αφορούν το υπ’ αριθμόν Α 825/28-09-2018 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν  εισπράξεις από 

χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Σεπτέμβριο. 
3. Μείον (-) 61,16 € : που αφορούν τις παρακρατηθείσες προμήθειες από την τράπεζα κατά την απόδοση των ανωτέρω εισπράξεων, οι οποίες 

αποδόθηκαν κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Για το ποσό αυτό εκδόθηκε το υπ’αριθμ. Β 1447/28-09-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 61,16 €.  
 

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις μέσω χρεωστικών καρτών στον υπ’ αριθμόν 54004657 τραπεζικό λογαριασμό για το μήνα Σεπτέμβριο ανήλθαν στο ύψος των 7.582,59 €. 
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Γ.3. Από επιχορηγήσεις κατατέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 284.457,18 € ως ακολούθως: 

Στις 26 & 28/09/2018 κατατέθηκαν, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσά συνολικού ύψους 181.247,68 € που αφορά την Θ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2018, για την 
οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. Α 808/26-09-2018 γραμμάτιο είσπραξης ύψους 218.734,92 €. Για τη λογιστική τακτοποίηση της παρακράτησης της προμήθειας του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους 37.487,24 €, εκδόθηκαν τα υπ’ αριθμ. Β 1441-1446/28-09-2018 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους 37.487,24 € (303,14 €, 
11.536,58 €, 4.716,70 €, 386,26, €5.600,00 €  & 14.944,56 € αντίστοιχα). 

Στις 28/09/2018 κατατέθηκε, μέσω του Ο.Α.Ε.Δ., ποσό ύψους 10.894,35 € το οποίο αφορά επιχορήγηση για την κατάθεση των κρατήσεων του Ι.Κ.Α. μηνός Ιουλίου 2018, για το 
πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας «Πρόσφυγες Β’ Κύκλος», για την οποία (είσπραξη) εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. Α 821/28-09-2018 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης. 

Στις 04/09/2018 κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ποσό ύψους 68.440,00 € που αφορά την 5η, 6η, 7η & 8η  κατανομή 
του έτους 2018 για την κάλυψη της υλοποίησης έργων και λοιπών επενδυτικών δραστηριοτήτων, για την οποία είσπραξη εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Α 743/04-09-2018 ισόποσο 
γραμμάτιο είσπραξης. 

Στις 27/09/2018 κατατέθηκε από την Περιφέρεια Αττικής, ποσό ύψους 11.818,31 € που αφορά την είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους των Δήμων της Αττικής για το έτος 
2017, για την οποία είσπραξη εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Α 814/27-09-2018 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης. 

Στις 25/09/2018 κατατέθηκε, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους 12.056,84 € που αφορά τα έσοδα από την είσπραξη των προστίμων ΚΟΚ για την 
περίοδο από 03/07/2018 έως και 03/09/2018, για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Α 802/25-09-2018 γραμμάτιο είσπραξης ύψους 12.074,95 €. Για τη λογιστική τακτοποίηση της 
παρακράτησης της προμήθειας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους 18,11 €, εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. Β 1416/27-09-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 18,11 €. 

Στις 25/09/2018, ο Δήμος μας χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 22.115,40 € που αφορά την ακόλουθη πληρωμή «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Δ.Ε ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 966/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ». Για την λογιστική τακτοποίηση της είσπραξης της 
επιχορήγησης εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. Α 861/09-10-2018 γραμμάτιο είσπραξης ύψους 22.115,40 €, ενώ τα εντάλματα που πληρώθηκαν μέσω αυτής είναι τα υπ’ αριθμ. Α 103, Β 1408-
1412/25-09-2018 συνολικού ύψους 22.115,40 €. 
 
Γ.4 Από τη ΔΕΗ κατατέθηκε στις 26 & 27/09/2018 ποσό συνολικού ύψους 260.881,16 €, που αφορά τέλη καθαριότητας και φωτισμού μηνός Ιουλίου 2018 καθώς και τέλη ακίνητης 
περιουσίας και τον δημοτικό φόρο, για την οποία κατάθεση, εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Α 815/27-09-2018 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 391.223,49 €. Για τη λογιστική 
τακτοποίηση της Εκκαθάρισης των τελών καθαριότητας, δημοτικού φόρου, φωτισμού και τελών ακίνητης περιουσίας μηνός Ιουλίου, εκδόθηκαν τα υπ’ αριθμ. Β 1448-1451/28-09-2018 
χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους 44.432,34 € (21.758,80 €, 4.405,01 €, 8.566,20 € & 9.702,33 € αντίστοιχα) με δικαιούχο την ΔΕΗ, καθώς και για τη λογιστική 
τακτοποίηση της παρακράτησης της δεύτερης (2ης) τριμηνιαίας δόσης για τις εισφορές και τα αντισταθμιστικά μηνός Σεπτεμβρίου 2018 ύψους 85.909,99 €, εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. Β 
1452/28-09-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 39.174,79 €, με δικαιούχο τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμό του Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.). Για το υπόλοιπο ποσό ύψους 
46.735,20 €, εκκρεμεί η έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής καθως δεν υπάρχουν επαρκή χρήματα στον ΚΑ Εξόδων του Π/Ϋ. 
 
Συνολικά, οι εισπράξεις του Δήμου Λαυρεωτικής κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου του 2018 ανήλθαν στο ποσό των 648.986,75 €.  
 

2. Κρατήσεις Σεπτεμβρίου: 
 

Στις 28/09/2018 για την είσπραξη των κρατήσεων των αποδοχών του προσωπικού και των εξόδων παράστασης των αιρετών του Δήμου Λαυρεωτικής μηνός Σεπτεμβρίου, 
εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. Κ 16/28-09-2018 γραμμάτιο είσπραξης ύψους 79.195,59 €. 
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Για την απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον υπ’ αριθμόν 433.002.001.0000.86 λογαριασμό του Δήμου στην Τράπεζα Alpha στις 27/09/2018 
κατά 109.546,15 €, εκκρεμεί η έκδοση αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος πληρωμής λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού. 

 
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί πως εκκρεμεί: 

1) η έκδοση και η εξόφληση: 
1. των ενταλμάτων μισθοδοσίας που απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Υπηρεσία - Δικαιούχος Συνολικό 
ποσό 

Σύνολο 
κρατήσεων 

Πληρωτέο 
ποσό 

Τσώνος Αλέξανδρος 1.696,61 € 1.068,79 € 627,82 € 
Τσώνος Αλέξανδρος 627,82 € 0,00 € 627,82 € 

Τεχνικών Έργων 11.679,72 € 7.013,38 € 4.666,34 € 
Σπουδαστές ΤΕΙ 186,19 € 10,11 € 176,08 € 

Καθαριότητα - Αλλαγιάννης Βασίλειος 1.460,87 € 593,18 € 867,69 € 
Μαθητεία ΕΠΑΛ 884,35 € 305,16 € 579,19 € 

Μετακλητοί Υπάλληλοι 5.173,42 € 2.063,91 € 3.109,51 € 
Αντιμισθία Δημάρχου 3.923,42 € 1.882,55 € 2.040,87 € 

Αντιμισθία Αιρετών - Τριανταφυλλίδου 2.075,60 € 818,41 € 1.257,19 € 
Αντιμισθία Αιρετών - Τσίκλος 2.112,36 € 992,66 € 1.119,70 € 

Σύνολα 15.651,21 € 14.748,15 € 15.072,21 € 
 

2. του εντάλματος των κρατήσεων των μισθοδοσιών που εξοφλήθηκαν από τον υπ’ αριθμόν 433.002.001.0000.86 λογαριασμό του Δήμου στην Τράπεζα Alpha κατά το μήνα 
Σεπτέμβριο 2018, συνολικού ύψους 109.546,15 € 

2) η έκδοση του γραμματίου είσπραξης των κρατήσεων των μισθοδοσιών που αναλύονται στον ανωτέρω πίνακα, συνολικού ύψους 14.748,15 €. 
  

Τέλος, εκδόθηκαν τα υπ’ αριθμ. Κ 14/25-09-2018 και 15/28-09-2018 γραμμάτια είσπραξης συνολικού ποσού 10.016,05 €, για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών 
προμηθειών, έργων, μελετών και υπηρεσιών, η καταβολή των οποίων (δαπανών) διενεργήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2018.  

 
3. Πληρωμές Σεπτεμβρίου: 
  

Κατά τον Σεπτέμβριο του 2018 πληρώθηκαν τα ακόλουθα έξοδα του Δήμου Λαυρεωτικής: 
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Ε.1. Από το λογαριασμό 54004657 εξοφλήθηκαν τα ακόλουθα: 
 

Σειρά Αριθμός 
Ημερομηνία 
πληρωμής 
βάσει ΔΛ 

Ημερομηνία 
πληρωμής 

βάσει Extrait 
Δικαιούχος Περιγραφή Συνολικό ποσό Κρατήσεις Πληρωτέο 

ποσό 

Α 126 5/9/2018 5/9/2018 ΘΟΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018  (Δ ΔΟΣΗ.) 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 

€ 

Α 127 5/9/2018 5/9/2018 ΚΕΦΑΛΟΣ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018  (Γ ΔΟΣΗ.) 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 

€ 

Β 1315 7/9/2018 7/9/2018 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΌ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΑΡ. ΠΕΛΑΤΗ 
9967959401 216,00 € 0,00 € 216,00 € 

Α 78 10/9/2018 10/9/2018 SOFLAND M.  ΕΠΕ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΓΚΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 118/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

305,04 € 10,14 € 294,90 € 

Α 93 10/9/2018 10/9/2018 SOFLAND M.  ΕΠΕ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ SOFTWARE ΚΑΙ HARDWARE ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 127/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

156,24 € 10,24 € 146,00 € 

Β 706 10/9/2018 10/9/2018 SOFLAND M.  ΕΠΕ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΠΛΑΣΤΩΝ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 910/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 
806,00 € 26,00 € 780,00 € 

Β 847 10/9/2018 10/9/2018 SOFLAND M.  ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ - ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.ΛΑΥΡΙΟΥ) 2.551,78 € 84,88 € 2.466,90 € 

Β 848 10/9/2018 10/9/2018 SOFLAND M.  ΕΠΕ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ - ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ 884/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

1.799,24 € 59,86 € 1.739,38 € 
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Β 911 10/9/2018 10/9/2018 SOFLAND M.  ΕΠΕ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 207/2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
2.095,48 € 69,70 € 2.025,78 € 

Β 936 10/9/2018 10/9/2018 ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΕ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 70/2016 495,01 € 32,44 € 462,57 € 

Β 938 10/9/2018 10/9/2018 SOFLAND M.  ΕΠΕ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΓΚΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 118/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

1.043,09 € 34,69 € 1.008,40 € 

Β 971 10/9/2018 10/9/2018 
EUROPRISE 

ENVIRONMENTAL 
LTD 

ΜΙΣΘΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ  
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 967/2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
1.128,40 € 73,94 € 1.054,46 € 

Β 1082 10/9/2018 10/9/2018 ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΕ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 70/2016 703,16 € 46,06 € 657,10 € 

Β 1149 10/9/2018 10/9/2018 SOFLAND M.  ΕΠΕ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΓΚΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 118/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

166,16 € 5,52 € 160,64 € 

Β 1290 10/9/2018 10/9/2018 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΣ 1% ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΦΟΡΟΣ 4% (ΠΡΟΜ.),ΦΟΡΟΣ 
8% (ΠΑΡΟΧ. ΥΠΗΡ.) - Ημερομηνίες: 1/7/2018 - 31/7/2018 9.612,81 € 0,00 € 9.612,81 € 

Β 1291 10/9/2018 10/9/2018 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΣ 20%,ΦΟΡΟΣ 20% Ελευθ. Επαγγ. - 
Ημερομηνίες: 1/7/2018 - 31/7/2018 963,80 € 0,00 € 963,80 € 

Β 1292 10/9/2018 10/9/2018 

ΕΝΙΑΙΑ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - Ημερομηνίες: 1/7/2018 - 31/7/2018 101,44 € 0,00 € 101,44 € 
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Β 1148 11/9/2018 11/9/2018 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 166/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

800,00 € 160,49 € 639,51 € 

Β 1293 11/9/2018 11/9/2018 Ο.Τ.Ε. 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΩΝ ΤΗΛ. ΑΡΙΘΜ. 

2299042530,2299022564,2292022341,2292028021,2292069409,ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΌ 16-06-2018 ΕΩΣ 15-08-2018 

763,50 € 0,00 € 763,50 € 

Β 928 12/9/2018 12/9/2018 INTERPLANTS ΕΠΕ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 969/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
2.268,30 € 77,59 € 2.190,71 € 

Β 929 12/9/2018 12/9/2018 INTERPLANTS ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΔΑΦΟΥΣ Δ.Ε. ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΥΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 968/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1.998,77 € 69,51 € 1.929,26 € 

Β 1009 12/9/2018 12/9/2018 ΑΦΟΙ ΧΕΛΙΩΤΗ Ο.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Ε. 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 921/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3.481,91 € 115,80 € 3.366,11 € 

Β 1289 12/9/2018 12/9/2018 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠ.& 
ΔΙΑΧΕΙΡ.ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ 
Ε.Μ.Π. 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ, 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΠΕ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 999,91 € 0,00 € 999,91 € 

Β 1323 19/9/2018 19/9/2018 Ι.Κ.Α. 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Β' ΚΥΚΛΟΥ (ΟΚΤΑΜΗΝΑ 
ΟΑΕΔ) 

17.713,25 € 0,00 € 17.713,25 € 

Β 1324 19/9/2018 19/9/2018 Ι.Κ.Α. ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Β' ΚΥΚΛΟΣ (ΟΚΤΑΜΗΝΑ ΟΑΕΔ) 10.894,35 € 0,00 € 10.894,35 € 

Β 1325 19/9/2018 19/9/2018 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ Δ.Ο.Υ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ( ΡΥΘΜ.4152/13 
ΠΑΓΙΑ ΕΩΣ 12Δ.) 6η ΔΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 902,68 € 0,00 € 902,68 € 

Β 1328 19/9/2018 19/9/2018 DIAMONDS CENTER 
S.A. 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ (ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 16380/2015 
ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

244/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - 12η ΔΟΣΗ) 
1.225,49 € 0,00 € 1.225,49 € 
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Β 1269 25/9/2018 25/9/2018 
ΠΕΠΠΑΣ 

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 
ΜΙΛΤ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 228/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 4.500,18 € 149,70 € 4.350,48 € 

Β 1329 25/9/2018 25/9/2018 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΚΥΚΛ. 
ΚΗΙ-3022,ΚΗΙ-3092,ΚΗΗ-5545,ΚΗΙ-3158, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 174/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1.531,40 € 100,34 € 1.431,06 € 

Β 1330 25/9/2018 25/9/2018 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΚΥΚΛ. 
ΚΗΙ-3024,ΚΗΙ-7311,ΚΗΙ-7345,ΚΗΗ-2226 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 174/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, (16η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) 

1.884,80 € 123,48 € 1.761,32 € 

Β 1331 25/9/2018 25/9/2018 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΚΥΚΛ. 
ΚΗΗ-2213,ΚΗΙ-7307,ΚΗΟ-5635,ΚΗΟ-6036,ΚΗΟ-6040,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤ. ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
174/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

5.301,00 € 347,30 € 4.953,70 € 

Β 1333 25/9/2018 25/9/2018 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΚΥΚΛ. 
ΚΗΟ-6093,ΚΗΙ-3195,ΚΗΙ-6171,ΚΗΟ-6032,ΚΗΟ-6120,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΗΝ 174/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16η ΠΙΣ 

5.301,00 € 347,30 € 4.953,70 € 

Β 1334 25/9/2018 25/9/2018 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΚΥΚΛ. 
ΚΗΗ-2285,ΚΗΗ-2221,ΚΗΙ-3088,ΚΗΗ-5520,ΑΜ-55540,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΗΝ 174/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16η ΠΙΣ 

3.180,60 € 208,38 € 2.972,22 € 

Β 1335 25/9/2018 25/9/2018 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚ. ΚΑΙ ΣΥΝΤ. ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΚΥΚΛ. ΚΗΙ-
3057,ΜΕ-62327,ΜΕ-30416,ΜΕ-92120, & 10 ΚΙΝΗΤΟΥΣ ΗΛΕΚ/ΤΟΥΣ 

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΗΝ 174/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16η ΠΙΣΤ. 

2.473,80 € 162,10 € 2.311,70 € 

Β 1336 25/9/2018 25/9/2018 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΚΥΚΛ. 
ΜΕ-59553,ΚΗΗ-5531, ΚΗΟ-6050,ΜΕ-88161,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡ. & ΗΛΕΚΤΡ. 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 174/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16η ΠΙΣΤ. 

2.120,40 € 138,94 € 1.981,46 € 

Β 1337 25/9/2018 25/9/2018 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΚΥΚΛ. 2.002,60 € 131,18 € 1.871,42 € 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 32 από 144 

ΚΗΟ-6144,ΜΕ-85932,ΜΕ-101575,ΚΗΗ-1687,ΚΗΗ-1688,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡ. & 
ΗΛΕΚΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 174/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16η ΠΙΣΤ. 

Β 1338 25/9/2018 25/9/2018 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΚΥΚΛ. 
ΜΕ-123806,ΜΕ-94682,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡ. & ΗΛΕΚΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 174/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16η ΠΙΣΤ. 

942,40 € 61,76 € 880,64 € 

Β 1339 25/9/2018 25/9/2018 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ 
ΚΥΚΛ.ΚΗΗ-1689,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 174/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 16η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

235,60 € 15,42 € 220,18 € 

Β 1340 25/9/2018 25/9/2018 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΚΥΚΛ. 
ΜΕ-88151,ΚΥ-7941,ΜΕ-112570,ΚΗΟ-6022,ΜΕ-117981 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 174/2016 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 

16η ΠΙΣΤ. 

2.473,80 € 162,08 € 2.311,72 € 

Β 1341 25/9/2018 25/9/2018 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ 
ΚΥΚΛ.ΚΗΗ-2286,ΜΕ-123869,ΜΕ-123868,ΚΗΗ-5505,ΚΗΗ-5504,ΚΗΥ-8431, 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
174/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 16η ΠΙΣΤ. 

1.767,00 € 115,80 € 1.651,20 € 

Β 1342 25/9/2018 25/9/2018 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΚΥΚΛ. 
ΜΕ-92119,ΚΗΥ-8431, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 174/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 16η ΠΙΣΤ. 

1.060,20 € 69,46 € 990,74 € 

Β 1343 25/9/2018 25/9/2018 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΚΥΚΛ. 
ΚΗΙ-3022,ΚΗΙ-3092,ΚΗΗ-5545,ΚΗΙ-3158, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 174/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1.531,40 € 100,34 € 1.431,06 € 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 33 από 144 

Β 1344 25/9/2018 25/9/2018 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΚΥΚΛ. 
ΚΗΙ-3024,ΚΗΙ-7311,ΚΗΙ-7345,ΚΗΗ-2226 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 174/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, (17η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) 

1.884,80 € 123,48 € 1.761,32 € 

Β 1345 25/9/2018 25/9/2018 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΚΥΚΛ. 
ΚΗΗ-2213,ΚΗΙ-7307,ΚΗΟ-5635,ΚΗΟ-6036,ΚΗΟ-6040,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤ. ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
174/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

5.301,00 € 347,30 € 4.953,70 € 

Β 1346 25/9/2018 25/9/2018 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΚΥΚΛ. 
ΚΗΟ-6039,ΚΗΗ-2170,ΚΗΗ-2171,ΚΗΙ-7310,ΚΗΙ-7331 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
174/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,17η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

2.002,60 € 131,24 € 1.871,36 € 

Β 1347 25/9/2018 25/9/2018 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΚΥΚΛ. 
ΚΗΟ-6093,ΚΗΙ-3195,ΚΗΙ-6171,ΚΗΟ-6032,ΚΗΟ-6120,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΗΝ 174/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17η ΠΙΣ 

5.301,00 € 347,30 € 4.953,70 € 

Β 1348 25/9/2018 25/9/2018 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΚΥΚΛ. 
ΚΗΗ-2285,ΚΗΗ-2221,ΚΗΙ-3088,ΚΗΗ-5520,ΑΜ-55540,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΗΝ 174/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17η ΠΙΣ 

3.180,60 € 208,38 € 2.972,22 € 

Β 1349 25/9/2018 25/9/2018 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚ. ΚΑΙ ΣΥΝΤ. ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΚΥΚΛ. ΚΗΙ-
3057,ΜΕ-62327,ΜΕ-30416,ΜΕ-92120, & 10 ΚΙΝΗΤΟΥΣ ΗΛΕΚ/ΤΟΥΣ 

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΗΝ 174/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17η ΠΙΣΤ. 

2.473,80 € 162,10 € 2.311,70 € 

Β 1350 25/9/2018 25/9/2018 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΚΥΚΛ. 
ΜΕ-59553,ΚΗΗ-5531, ΚΗΟ-6050,ΜΕ-88161,ΚΗΙ-3140,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡ. & 
ΗΛΕΚΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 174/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17η ΠΙΣΤ. 

2.473,80 € 162,10 € 2.311,70 € 

Β 1351 25/9/2018 25/9/2018 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΚΥΚΛ. 2.002,60 € 131,18 € 1.871,42 € 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 34 από 144 

ΚΗΟ-6144,ΜΕ-85932,ΜΕ-101575,ΚΗΗ-1687,ΚΗΗ-1688,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡ. & 
ΗΛΕΚΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 174/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17η ΠΙΣΤ. 

Β 1352 25/9/2018 25/9/2018 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ 
ΚΥΚΛ.ΚΗΗ-1689,ΜΕ-94982,ΜΕ-123806,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 174/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 16η 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1.178,00 € 77,18 € 1.100,82 € 

Β 1353 25/9/2018 25/9/2018 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΚΥΚΛ. 
ΜΕ-88151,ΚΥ-7941,ΜΕ-112570,ΚΗΟ-6022,ΜΕ-117981 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 174/2016 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 

17η ΠΙΣΤ. 

2.473,80 € 162,08 € 2.311,72 € 

Β 1354 25/9/2018 25/9/2018 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ 
ΚΥΚΛ.ΚΗΗ-2286,ΜΕ-123869,ΜΕ-123868,ΚΗΗ-5505,ΚΗΗ-5504, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 174/2016 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 

17η ΠΙΣΤ. 

1.767,00 € 115,80 € 1.651,20 € 

Β 1355 25/9/2018 25/9/2018 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΚΥΚΛ. 
ΜΕ-92119,ΚΗΥ-8431, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 174/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 17η ΠΙΣΤ. 

1.060,20 € 69,46 € 990,74 € 

Β 1365 25/9/2018 25/9/2018 COSMOTE ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ& 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΌ 06.08.18 ΕΩΣ 05.09.18 878,00 € 0,00 € 878,00 € 

Β 1367 25/9/2018 25/9/2018 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗ  ΕΝ.Φ.Ι.Α ΔΟΣΗ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ) 708,46 € 0,00 € 708,46 € 

Β 1390 25/9/2018 25/9/2018 ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗΤΟΥ ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018. 738,15 € 0,00 € 738,15 € 

Β 1391 25/9/2018 25/9/2018 ΜΑΝΩΛΗ 
ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 

ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗΤΟΥ ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018. 246,05 € 0,00 € 246,05 € 

Β 1392 25/9/2018 25/9/2018 
ΣΤΟΜΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 

107/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2018. 

880,60 € 0,00 € 880,60 € 
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Α 118 26/9/2018 26/9/2018 ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Δ.Ε. ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ 947/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. 24.552,00 € 816,62 € 23.735,38 € 

Α 125 26/9/2018 26/9/2018 
ΛΙΟΥΜΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΕΔΔΗΕ 
ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
2.758,71 € 0,00 € 2.758,71 € 

Α 136 26/9/2018 26/9/2018 ΓΕΝΝΑΤΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 53/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 23.224,41 € 1.228,73 € 21.995,68 € 

Β 1316 26/9/2018 26/9/2018 MULTI ACTIONS Ο.Ε. 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 985/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

447,64 € 29,11 € 418,53 € 

Β 1326 26/9/2018 26/9/2018 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠ.& 
ΔΙΑΧΕΙΡ.ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ 
Ε.Μ.Π. 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) ΛΑΥΡΙΟΥ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 26/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
450,00 € 0,00 € 450,00 € 

Β 1327 26/9/2018 26/9/2018 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠ.& 
ΔΙΑΧΕΙΡ.ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ 
Ε.Μ.Π. 

ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΠΕ ΣΤΟ ΤΠΛΛ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018. 1.159,20 € 0,00 € 1.159,20 € 

Β 1388 26/9/2018 26/9/2018 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠ.& 
ΔΙΑΧΕΙΡ.ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ 
Ε.Μ.Π. 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) ΛΑΥΡΙΟΥ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 26/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018. 

450,00 € 0,00 € 450,00 € 

Β 1389 26/9/2018 26/9/2018 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠ.& 
ΔΙΑΧΕΙΡ.ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ 
Ε.Μ.Π. 

ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΠΕ ΣΤΟ ΤΠΛΛ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018. 1.159,20 € 0,00 € 1.159,20 € 

Β 1413 26/9/2018 26/9/2018 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝ.Φ.Ι.Α  ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  ΔΟΣΗ Α΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 3.509,27 € 0,00 € 3.509,27 € 

Β 1332 27/9/2018 27/9/2018 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΚΥΚΛ. 
ΚΗΟ-6039,ΚΗΗ-2170,ΚΗΗ-2171,ΚΗΙ-7310,ΚΗΙ-7331 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
174/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,16η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

2.002,60 € 131,24 € 1.871,36 € 
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Β 1386 27/9/2018 27/9/2018 ΑΛΙΚΑΤΟΡΑ-ΝΑΟΥ 
ΙΩΑΝΝΑ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝΣΤΗΝ ΑΛΙΚΑΤΟΡΑ - 
ΝΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 19,39 € 0,00 € 19,39 € 

Β 1397 28/9/2018 28/9/2018 ΛΙΑΠΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 362,60 € 0,00 € 362,60 € 

Β 1398 28/9/2018 28/9/2018 ΛΙΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 362,60 € 0,00 € 362,60 € 

Β 1406 28/9/2018 28/9/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 452/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
3.448,44 € 114,70 € 3.333,74 € 

Β 1417 28/9/2018 28/9/2018 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠ.& 
ΔΙΑΧΕΙΡ.ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ 
Ε.Μ.Π. 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ, 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΠΕ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 1.070,23 € 0,00 € 1.070,23 € 

Β 1420 28/9/2018 28/9/2018 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ 
ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΠΡΩΗΝ ΕΚΑΒ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 587/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 4.588,00 € 300,60 € 4.287,40 € 

Β 1436 28/9/2018 11, 25, 26, 27, 
28/09/2018 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΠΌ 01-09-2018 ΕΩΣ 
30-09-2018 ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 14454004657. 51,80 € 0,00 € 51,80 € 

Συνολικές πληρωμές από τον υπ' αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό το μήνα Σεπτέμβριο 403.664,54 € 7.769,04 € 395.895,50 
€ 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει: 

1. Μείον (-) 0,50 € : που αφορά το υπ’ αριθμ. Α 125/26-09-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής και συγκεκριμένα αφορά το ποσό αυτό, τον 
συμψηφισμό που έγινε στις 26/09/2018 με το υπ’ αριθμ. Μ 28/26-09-2018 γραμμάτιο είσπραξης ύψους 0,50 €. 

2. Μείον (-) 145,70 € : που αφορά το υπ’ αριθμ. Α 136/26-09-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής και συγκεκριμένα αφορά το ποσό αυτό, τον 
συμψηφισμό που έγινε στις 26/09/2018 με το υπ’ αριθμ. Α 807/26-09-2018 γραμμάτιο είσπραξης ύψους 145,70 €. 

 
Συνεπώς, οι συνολικές πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από τον υπ’ αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό κατά το μήνα Σεπτέμβριο ανήλθαν στο ύψος των 395.749,30 €. 
Ε.2. Από το λογαριασμό 0026.0424.40.0200036773 εξοφλήθηκαν τα ακόλουθα: 
 

Σειρά Αριθμός 
Ημερομηνία 
πληρωμής 
βάσει ΔΛ 

Ημερομηνία 
πληρωμής 

βάσει Extrait 
Δικαιούχος Περιγραφή Συνολικό 

ποσό Κρατήσεις Πληρωτέο 
ποσό 
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Β 1141 12/9/2018 12/9/2018 REAL SPORT 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΜΠΛΟΥΖΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 342/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

2.139,00 € 70,07 € 2.068,93 € 

Β 1439 28/9/2018 4/9/2018 
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG 

EUROBANK - ERGASIAS 
Α.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

0026.0424.40.0200036773 ΑΠΌ 01.09.18 ΕΩΣ 
30.09.18 

3,00 € 0,00 € 3,00 € 

Συνολικές πληρωμές από τον υπ' αριθμ. 0026.0424.40.0200036773  τραπεζικό λογαριασμό το μήνα Σεπτέμβριο 2.142,00 € 70,07 € 2.071,93 € 
 
 
Ε.3. Από το λογαριασμό 433-00-2001-000086 εξοφλήθηκαν τα ακόλουθα: 
 

Σειρά Αριθμός 
Ημερομηνία 
πληρωμής 
βάσει ΔΛ 

Ημερομηνία 
πληρωμής 

βάσει 
Extrait 

Δικαιούχος Περιγραφή Συνολικό 
ποσό Κρατήσεις Πληρωτέο 

ποσό 

Α 134 7/9/2018 7/9/2018 
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ 
ΛΥΔΙΑ κ.λ.π. 

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4354/2015 ΑΠΌ 

01-07-2018 ΕΩΣ 31-07-2018 
272,20 € 62,36 € 209,84 € 

Β 1299 7/9/2018 7/9/2018 
ΑΔΑΜΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 1.710,00 € 287,92 € 1.422,08 € 

Β 1300 7/9/2018 7/9/2018 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 1.710,00 € 287,92 € 1.422,08 € 

Β 1301 7/9/2018 7/9/2018 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ του 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 1.710,00 € 287,92 € 1.422,08 € 
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Β 1302 7/9/2018 7/9/2018 
ΛΟΥΚΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 720,00 € 30,24 € 689,76 € 

Β 1303 7/9/2018 7/9/2018 ΚΑΙΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
Κ.Λ.Π. 

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ & 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 950,00 € 20,90 € 929,10 € 

Β 1304 7/9/2018 7/9/2018 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 
Κ.Λ.Π. 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(ΑΟΡΙΣΤΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 

19.726,19 € 7.797,19 € 11.929,00 € 

Β 1305 7/9/2018 7/9/2018 ΓΚΟΥΡΟΥΜΑΝΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ Κ.Λ.Π. 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ) 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 
6.357,09 € 2.481,76 € 3.875,33 € 

Β 1306 7/9/2018 7/9/2018 
ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Κ.Λ.Π. 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 

3.038,00 € 1.168,28 € 1.869,72 € 

Β 1307 7/9/2018 7/9/2018 
ΔΑΡΖΕΝΤΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Κ.Λ.Π. 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 

8.746,41 € 3.600,70 € 5.145,71 € 

Β 1308 7/9/2018 7/9/2018 
ΠΑΝΑΓΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Κ.Λ.Π. 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΟΡΙΣΤΟΥ) ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 
6.728,62 € 2.672,32 € 4.056,30 € 

Β 1309 7/9/2018 7/9/2018 

ΜΑΚΡΗ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-
ΕΛΕΝΗ κ.λ.π. 

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΔΟΧ) ΜΗΝΟΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 
2.852,60 € 1.053,21 € 1.799,39 € 

Β 1310 7/9/2018 7/9/2018 
ΑΡΗΦΟΓΛΟΥ 
ΑΡΗΦ κ.λ.π. 

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΡΙΜΗΝΑ) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 12.370,84 € 4.319,84 € 8.051,00 € 
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Β 1317 12/9/2018 12/9/2018 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΑΝΤΩΝΙΑ κ.λ.π. 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
27.529,64 € 14.724,69 € 12.804,95 € 

Β 1318 12/9/2018 12/9/2018 
ΔΑΒΑΡΗ 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ 
Κ.Λ.Π. 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2018 
7.551,84 € 3.843,07 € 3.708,77 € 

Β 1319 12/9/2018 12/9/2018 ΜΑΡΜΑΝΗ 
ΜΑΡΙΑ Κ.Λ.Π. 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν. 4387/2016 ΤΕΑΔΥ, ΚΥΤ, 

(ΑΠΌ 1-1-207 ΕΩΣ 30-6-2017) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

3.008,77 € 1.711,76 € 1.297,01 € 

Β 1320 12/9/2018 12/9/2018 
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Κ.Λ.Π. 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

56.228,99 € 31.084,01 € 25.144,98 € 

Β 1321 12/9/2018 12/9/2018 ΑΓΓΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 
Κ.Λ.Π. 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
4.395,12 € 2.403,62 € 1.991,50 € 

Β 1322 12/9/2018 12/9/2018 ΚΑΤΣΑΡΟΣ 
ΗΡΑΚΛΗΣ Κ.Λ.Π. 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
2.217,35 € 1.278,08 € 939,27 € 

Α 137 26/9/2018 26/9/2018 
ΚΑΡΡΑΣ 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
Κ.Λ.Π. 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4354/2015 ΑΠΌ 01-07-2018 

ΕΩΣ 31-07-2018. 
207,40 € 47,23 € 160,17 € 

Α 138 26/9/2018 26/9/2018 ΜΑΡΜΑΝΗ 
ΜΑΡΙΑ 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4354/2015 ΑΠΌ 01-07-2018 

ΕΩΣ 31-07-2018. 
145,40 € 32,57 € 112,83 € 

Β 1358 26/9/2018 26/9/2018 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΑΝΤΩΝΙΑ κ.λ.π. 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 
12.800,93 € 0,00 € 12.800,93 € 

Β 1359 26/9/2018 26/9/2018 
ΔΑΒΑΡΗ 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ 
Κ.Λ.Π. 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 3.708,83 € 0,00 € 3.708,83 € 
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Β 1360 26/9/2018 26/9/2018 ΜΑΡΜΑΝΗ 
ΜΑΡΙΑ Κ.Λ.Π. 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 
1.279,43 € 0,00 € 1.279,43 € 

Β 1361 26/9/2018 26/9/2018 
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Κ.Λ.Π. 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 
25.410,45 € 0,00 € 25.410,45 € 

Β 1362 26/9/2018 26/9/2018 
ΓΚΙΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 

κ.λ.π. 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2018 
4.663,80 € 0,00 € 4.663,80 € 

Β 1363 26/9/2018 26/9/2018 ΑΓΓΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 
Κ.Λ.Π. 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 1.991,52 € 0,00 € 1.991,52 € 

Β 1364 26/9/2018 26/9/2018 ΚΑΤΣΑΡΟΣ 
ΗΡΑΚΛΗΣ Κ.Λ.Π. 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 
939,28 € 0,00 € 939,28 € 

Β 1440 28/9/2018 3/9/2018 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 
Α.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΌ ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΟΛΗΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 433002001000086.(01.09.2018 ΕΩΣ 

30.09.2018) 
3,00 € 0,00 € 3,00 € 

Συνολικές πληρωμές από τον υπ' αριθμ. 433-00-2001-000086  τραπεζικό λογαριασμό το μήνα Σεπτέμβριο 218.973,70 € 79.195,59 € 139.778,11 € 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει: 

1. Πλέον (+) 577,75 € : που αφορά την πληρωμή της διατροφής της κυρίας Καϊνανά για το μήνα Αύγουστο 2018, η οποία πραματοποιήθηκε στις 
03/09/2018. 

2. Πλέον (+) 176,08 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 07/09/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Σπουδαστές ΤΕΙ», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

3. Πλέον (+) 706,03 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 07/09/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Μαθητεία ΕΠΑΛ», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

4. Πλέον (+) 1.119,70 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 07/09/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Αντιμισθία αιρετών (Τσίκλος)», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

5. Πλέον (+) 867,69 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 07/09/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Καθαριότητα – Αλλαγιάννης Βασίλειος», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο 
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χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη 
αναμόρφωση. 

6. Πλέον (+) 2.696,53 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 07/09/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία των Μετακλητών Υπαλλήλων, για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, 
λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

7. Πλέον (+) 2.040,87 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 07/09/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά την αντιμισθία του Δημάρχου, για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης 
χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

8. Πλέον (+) 1.257,20 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 07/09/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Αντιμισθία αιρετών (Τριανταφυλλίδου)», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη 
αναμόρφωση. 

9. Πλέον (+) 5.826,60 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 07/09/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά την πληρωμή της προσωρινής διαταγής του Βασιλείου Θεοφάνη, για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

10. Πλέον (+) 11.312,63 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 07/09/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά την πληρωμή της προσωρινής διαταγής της Αλή Μαρίας, για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

11. Πλέον (+) 5.837,80 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 07/09/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Καθαριότητα και Ηλεκτροφωτισμός» για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη 
αναμόρφωση. 

12. Πλέον (+) 627,81 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12/09/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Τσώνος Αλέξανδρος», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

13. Πλέον (+) 4.528,22 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12/09/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Τεχνικά Έργα», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, 
λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

14. Πλέον (+) 627,82 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26/09/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Τσώνος Αλέξανδρος», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

15. Πλέον (+) 109.546,15 € :  που αφορά το σύνολο των κρατήσεων των μισθοδοτικών καταστάσεων που εξοφλήθηκαν το μήνα Σεπτέμβριο 
(συγκεκριμένα στις 7, 12 & 26/09/2018) από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό, για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 
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Συνεπώς, οι συνολικές πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό κατά το μήνα Αύγουστο ανήλθαν στο ύψος των 287.526,99 
€. 
 
Ε.4. Από το λογαριασμό 433-00-2001-000035 εξοφλήθηκαν τα ακόλουθα: 
 

Σειρά Αριθμός 
Ημερομηνία 
πληρωμής 
βάσει ΔΛ 

Ημερομηνία 
πληρωμής 

βάσει Extrait 
Δικαιούχος Περιγραφή Συνολικό 

ποσό Κρατήσεις Πληρωτέο 
ποσό 

Β 1271 18/9/2018 18/9/2018 ΔΡΙΒΑ ΗΛΙΑΝΑ 
Π. 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 

1.398,72 € 91,64 € 1.307,08 € 

Α 119 25/9/2018 25/9/2018 
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ 
ΧΡ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
GAROUFALIAS 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ 

ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 911/2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

8.930,48 € 393,04 € 8.537,44 € 

Β 1393 25/9/2018 25/9/2018 
ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2018 

310,80 € 0,00 € 310,80 € 

Β 1273 28/9/2018 28/9/2018 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ 
ΙΩΑΝ.ΠΕΤΡΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 405/2018 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

3.286,00 € 215,30 € 3.070,70 € 

Β 1400 28/9/2018 28/9/2018 ΦΩΤΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
465,00 € 15,23 € 449,77 € 

Β 1453 28/9/2018 28/9/2018 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 
Α.Ε. 

ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ KAI TOKOI  ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (23η ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 54.502,07 € 0,00 € 54.502,07 € 
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ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β.Ε.Π.Ε. 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ Α.Ε.) 

Β 1454 28/9/2018 28/9/2018 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 
Α.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (23η ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β.Ε.Π.Ε. 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ Α.Ε.) 

250,00 € 0,00 € 250,00 € 

Συνολικές πληρωμές από τον υπ' αριθμ. 433-00-2001-000035 τραπεζικό λογαριασμό το μήνα Σεπτέμβριο 69.143,07 € 715,21 € 68.427,86 € 
 
Ε.5. Από το λογαριασμό 144003614705 εξοφλήθηκαν τα ακόλουθα: 
 

Σειρά Αριθμός 
Ημερομηνία 
πληρωμής 
βάσει ΔΛ 

Ημερομηνία 
πληρωμής 

βάσει Extrait 
Δικαιούχος Περιγραφή Συνολικό 

ποσό Κρατήσεις Πληρωτέο 
ποσό 

Β 1437 28/9/2018 19/9/2018 
ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΠΌ 01-09-2018 ΕΩΣ 30-09-2018 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 14400314705 
1,00 € 0,00 € 1,00 € 

Συνολικές πληρωμές από τον υπ' αριθμ. 14400314705 τραπεζικό λογαριασμό το μήνα Σεπτέμβριο 1,00 € 0,00 € 1,00 € 
 
 
Ε.6. Από το λογαριασμό 14454007320 εξοφλήθηκαν τα ακόλουθα:  
 

Σειρά Αριθμός 
Ημερομηνία 
πληρωμής 
βάσει ΔΛ 

Ημερομηνία 
πληρωμής 

βάσει 
Extrait 

Δικαιούχος Περιγραφή Συνολικό 
ποσό Κρατήσεις Πληρωτέο 

ποσό 

Β 1382 21/9/2018 21/9/2018 ΚΑΤΣΑΡΗΣ 
ΣΩΚΡ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΡΟΥΧΩΝ 8kg) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ζ΄ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 561/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

389,00 € 12,75 € 376,25 € 
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Β 1384 25/9/2018 25/9/2018 Δ.Ε.Η. 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΌ 01.08.18 
ΕΩΣ 31.08.18 ΣΤΗΝ Ζ΄ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΜΕ ΑΡ. 
ΠΑΡΟΧΗΣ 7 06014048-02 7 (Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ) 

6.594,00 € 0,00 € 6.594,00 € 

Β 1438 28/9/2018 25/9/2018 
ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΠΌ 
01-09-2018 ΕΩΣ 30-09-2018 ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

14454007320 
0,30 € 0,00 € 0,30 € 

Συνολικές πληρωμές από τον υπ' αριθμ. 14454007320  τραπεζικό λογαριασμό το μήνα Σεπτέμβριο 6.983,30 € 12,75 € 6.970,55 € 
 
Κατά συνέπεια, το σύνολο των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου Λαυρεωτικής κατά το μήνα Σεπτέμβριο, ανήλθαν στο ύψος 
των 760.747,63 €. 
 

4. Ανακεφαλαίωση: 
 
Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου: 
 

Υπόλοιπο της 31/08/2018 στις τράπεζες και στο ταμείο:               2.192.416,57 € 
Πλέον εισπράξεις Σεπτεμβρίου: 648.986,75 € 
Μείον πληρωμές Σεπτεμβρίου: -760.747,63 € 

Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 30/09/2018): 2.080.655,69 € 
 
Σύμφωνα με τα extrait των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του Δήμου σε λογαριασμούς όψεως την 30/09/2018 ανήλθε στο ποσό των 2.066.277,69 €. 
 
Αναλυτικά:  

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.  144/540046-57 954.093,33 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.  144/540073-20 428.962,50 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.  144/535309-26 36.025,73 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.  144/003147-05 15.641,67 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ.  433.00.2001.000035 81.996,73 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ.  433.00.2001.000086 408.158,49 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 802.002.203.000.330 0,00 € 

Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.40.0200036773 12.465,03 € 
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Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0040.60.0200661421 128.911,30 € 
Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.47.0200048045 22,61 € 

Σύνολα: 2.066.277,39 € 
 
Πλέον των ανωτέρω: 

3. στην ταμιακή υπηρεσία του δήμου υπήρχε σε μετρητά το ποσό των 3.378,30 € 
4. στα χέρια των υπολόγων των παγίων προκαταβολών υπάρχει σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού, το ποσό των 11.000,00 € 

 
Αθροιστικά, τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο του Δήμου, στους υπολόγους των παγίων προκαταβολών και στην τράπεζα ανέρχονταν σε 2.080.655,69 € 
 
Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 2.471.028,87 € και διαμορφώνεται ως ακολούθως: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΑ 
ΤΑΚΤΙΚΑ 562.604,92 € 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 135.680,35 € 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 1.768.743,60 € 

ΣΥΝΟΛΑ 2.471.028,87 € 
 
Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους 390.373,18 € αναλύεται ως ακολούθως: 
 

1. Μείον (-) 50,00 € : που αφορά την είσπραξη ενός πλαστού τραπεζογραμματίου αξίας 50,00 € κατά τη διάρκεια του μήνα Νοεμβρίου 2017. 
2. Μείον (-) 26.042,50 € : που αφορούν το ποσό που συμψηφίστηκε στις 28/02/2018 με το υπ’ αριθμόν 86/28-02-2018 γραμμάτιο είσπραξης για το 

οποίο δεν έχει εκδοθεί ακόμη χρηματικό ένταλμα πληρωμής. 
3. Πλέον (+) 2.351,61 € : που αφορά διαφορά που έρχεται από παλαιότερα έτη και η οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση. 
4. Πλέον (+) 11.000,00 € : που αφορά τα μετρητά που βρίσκονται στα χέρια των υπολόγων των παγίων προκαταβολών, τα οποία θα τακτοποιηθούν 

λογιστικά με την επιστροφή αυτών στο ταμείο του δήμου μας και την έκδοση αντίστοιχων γραμματίων είσπραξης. Να σημειωθεί πως η διαφορά αυτή εμφανίστηκε το 
μήνα Μάρτιο καθώς από 01/03/2018 παρακολουθούνται οι παγίες προκαταβολές ως αυτοτελή μέρη χρηματικών διαθεσίμων και τα εντάλματα με τα οποία δόθηκαν τα 
χρήματα στους υπολόγους, φέρουν ημερομηνίες εξόφλησης μέσα στο Μάρτιο. 

5. Πλέον (+) 50,00 € : που αφορά είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 29/06/2018 στον υπ’ αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό με την 
αιτιολογία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΒ015402», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλειπή πληροφόρηση για τον καταθέτη της. Η 
συγκεκριμένη κίνηση, στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις 31/12/2018, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων οφειλετών». 

6. Πλέον (+) 21,00 € : που αφορά είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 30/07/2018 στον υπ’ αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό με την 
αιτιολογία «ΚΑΤΑΘΕΣΗ APS 15001», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλειπή πληροφόρηση για τον καταθέτη της. Η 
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συγκεκριμένη κίνηση, στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις 31/12/2018, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων οφειλετών». 

7. Μείον (-) 69.936,88 € : που αφορά κατάσχεση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24/07/2018 από τον υπ’ αριθμ. 0026.0424.40.0200036773  
τραπεζικό λογαριασμό, και συγκεκριμένα αφορά το ποσό που εκδικάσθηκε υπέρ των υπολλήλων του Δήμου Λαυρεωτικής, για το οποίο όμως ποσό δεν έχει ακόμη εκδοθεί 
αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής. 

8. Μείον (-) 3.109,53 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 09/07/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Ειδικοί συνεργάτες», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

9. Μείον (-) 638,67 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 09/07/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Μαθητεία ΕΠΑΛ», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

10. Μείον (-) 1.119,70 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 09/07/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Αντιμισθία αιρετών (Τσίκλος)», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

11. Μείον (-) 627,81 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12/07/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Τσώνος Αλέξανδρος», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

12. Μείον (-) 627,82 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26/07/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Τσώνος Αλέξανδρος», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

13. Μείον (-) 4.419,80 € :  που αφορά το ποσό των κρατήσεων των μισθοδοτικών καταστάσεων που εξοφλήθηκαν Άνευ χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής το μήνα Ιούλιο (συγκεκριμένα στις 9, 12 & 26/07/2018) από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό, για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη 
εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά 
την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

14. Μείον (-) 176,08 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 09/08/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα 
αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Σπουδαστές ΤΕΙ», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης 
χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

15. Μείον (-) 579,19 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 09/08/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα 
αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Μαθητεία ΕΠΑΛ», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης 
χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

16. Μείον (-) 1.119,70 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 09/08/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα 
αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Αντιμισθία αιρετών (Τσίκλος)», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω 
έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

17. Μείον (-) 867,69 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 09/08/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Καθαριότητα – Αλλαγιάννης Βασίλειος», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο 
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χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη 
αναμόρφωση. 

18. Μείον (-) 3.109,51 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 09/08/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία των Μετακλητών Υπαλλήλων, για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

19. Μείον (-) 2.040,87 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 09/08/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά την αντιμισθία του Δημάρχου, για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω 
έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

20. Μείον (-) 1.257,19 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 09/08/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Αντιμισθία αιρετών (Τριανταφυλλίδου)», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη 
αναμόρφωση. 

21. Μείον (-) 627,82 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10/08/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Τσώνος Αλέξανδρος», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

22. Μείον (-) 4.666,34 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10/08/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Τεχνικά Έργα», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

23. Μείον (-) 627,82 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24/08/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Τσώνος Αλέξανδρος», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

24. Μείον (-) 110.435,69 € :  που αφορά το σύνολο των κρατήσεων των μισθοδοτικών καταστάσεων που εξοφλήθηκαν το μήνα Αύγουστο 
(συγκεκριμένα στις 9, 10 & 24/08/2018) από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό, για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη 
αναμόρφωση. 

25. Μείον (-) 0,01 € : από τη διαφορά ανάμεσα στην υπ' αριθμόν Α 4586/30-08-2018 απόδειξη ύψους 7.254,01 € και την αντίστοιχη είσπραξη στον υπ' αριθμόν 54004657 
τραπεζικό λογαριασμό στις 30-08-2018 ύψους 7.254,00 €.  

26. Πλέον (+) 577,75 € : που αφορά επιστροφή χρημάτων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών στις 27/09/2018 στον υπ’ αριθμ.  433.00.2001.000086 τραπεζικό λογαριασμό. 
Συγκεκριμένα, αφορά τη διατροφή της κυρίας Καϊνανά μηνός Σεπτεμβρίου, η οποία παρότι μεταφέρθηκε στον προσωπικό λογαριασμό της προαναφερθείσας κατά την ίδια 
ημερομηνία, δεν εμφανίστηκε στο extrait της τράπεζας η μεταφορά αυτή κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. 

27. Πλέον (+) 50,00 € : που αφορά είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 27/09/2018 στον υπ’ αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό με την 
αιτιολογία «ΚΑΤΑΘΕΣΗ», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλειπή πληροφόρηση για τον καταθέτη της. Η συγκεκριμένη 
κίνηση, στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις 31/12/2018, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων οφειλετών». 

28. Μείον (-) 108,28 € : που αφορούν το υπ’ αριθμόν Α 824/28-09-2018 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από 
χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Σεπτέμβριο. 
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29. Μείον (-) 443,71 € : που αφορούν το υπ’ αριθμόν Α 825/28-09-2018 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν  εισπράξεις από 
χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Σεπτέμβριο. 

30. Μείον (-) 46.735,20 € : που αφορά μέρος από την παρακράτησης του ΕΔΣΝΑ για την δεύτερη (2η) τριμηνιαία δόση για τις εισφορές και τα αντισταθμιστικά μηνός 
Σεπτεμβρίου 2018, για τον οποία εκκρεμεί η έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής καθως δεν υπάρχουν επαρκή χρήματα στον ΚΑ Εξόδων του Π/Ϋ. 

31. Μείον (-) 176,08 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 07/09/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Σπουδαστές ΤΕΙ», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

32. Μείον (-) 706,03 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 07/09/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Μαθητεία ΕΠΑΛ», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

33. Μείον (-) 1.119,70 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 07/09/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Αντιμισθία αιρετών (Τσίκλος)», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

34. Μείον (-) 867,69 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 07/09/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Καθαριότητα – Αλλαγιάννης Βασίλειος», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη 
αναμόρφωση. 

35. Μείον (-) 2.696,53 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 07/09/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία των Μετακλητών Υπαλλήλων, για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

36. Μείον (-) 2.040,87 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 07/09/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά την αντιμισθία του Δημάρχου, για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω 
έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

37. Μείον (-) 1.257,20 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 07/09/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Αντιμισθία αιρετών (Τριανταφυλλίδου)», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη 
αναμόρφωση. 

38. Μείον (-) 5.826,60 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 07/09/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά την πληρωμή της προσωρινής διαταγής του Βασιλείου Θεοφάνη, για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη 
αναμόρφωση. 

39. Μείον (-) 11.312,63 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 07/09/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά την πληρωμή της προσωρινής διαταγής της Αλή Μαρίας, για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

40. Μείον (-) 5.837,80 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 07/09/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Καθαριότητα και Ηλεκτροφωτισμός» για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο 
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χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη 
αναμόρφωση. 

41. Μείον (-) 627,81 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12/09/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Τσώνος Αλέξανδρος», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

42. Μείον (-) 4.528,22 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12/09/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Τεχνικά Έργα», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

43. Μείον (-) 627,82 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26/09/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία της υπηρεσίας «Τσώνος Αλέξανδρος», για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη αναμόρφωση. 

44. Μείον (-) 109.546,15 € :  που αφορά το σύνολο των κρατήσεων των μισθοδοτικών καταστάσεων που εξοφλήθηκαν το μήνα Σεπτέμβριο 
(συγκεκριμένα στις 7, 12 & 26/09/2018) από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό, για το οποίο ποσό όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί αντίστοιχο 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής, λόγω έλλειψης χρημάτων στους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διαφορά θα τακτοποιηθεί μετά την απαιτούμενη 
αναμόρφωση. 

45. Πλέον (+) 22.115,40 € : που αφορά επιχορήγηση από την τράπεζα της Ελλάδος για την ακόλουθη πληρωμή «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Δ.Ε ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 966/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ», για το οποίο ποσό όμως 
εκ παραδρομής δεν εκδόθηκε σχετικό γραμμάτιο είσπραξης το μήνα Σεπτέμβριο αλλά τακτοποιείται το μήνα Οκτώβριο με το υπ’ αριθμ. Α 861/09-10-2018 γραμμάτιο 
είσπραξης. 
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ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ) 

Αρ. Απόφ.:253/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης 

δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής (Αναστασία Καραγιώργου)», έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 15573/12.10.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Παρακαλώ όπως προβείτε σε έλεγχο των τιμολογίων που πληρώθηκαν από την πάγια 

προκαταβολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ΒΔ 17/5 – 15/06/1959. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΣΟ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ 

1 INTERLIFE 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ 
 ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

ΚΗΗ 5586 
31/08/2018 1921428308 87,16€ 0,04€ 

2 INTERLIFE 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ 
 ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

ΚΗΗ 5587 
31/08/2018 1921428310 81,53€ 0,03€ 

3 ΜΑΛΤΕΖΟΥ 
ΜΑΡΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 

2017 ΤΗΣ 
ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ 

03/09/2018 28 415,75€ 80,25€ 

4 ΜΑΓΓΙΝΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ 

06/09/2018 87 463,75€ 32,25€ 

5 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΚΟ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 
ΠΛΑΚΑΣ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

06/09/2018 31 463,75€ 32,25€ 

6 MANKA ST. 
THEODHOR 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 2ο 
& 4ο ΝΗΠΙΑΓ. 

ΛΑΥΡΙΟΥ 
10/09/2018 23 463,75€ 32,25€ 

7 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  13/09/2018 157 479,75€ 16,25€ 

8 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ι.Χ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ  26/09/2018 91 203,54€ 14,46€ 

9 ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

05/10/2018 842 479,75€ 16,25€ 

10 ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΕΙΔΩΝ  
10/10/2018 141 479,75€ 16,25€ 

ΣΥΝΟΛΟ 3.618,48€ 240,28€ 
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ΥΠΟΛΟΙΠΟ 141,24€  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 381,52€  
 

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

μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

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

− τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006 

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 

− την αριθμ.33/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η σύσταση της 

πάγιας προκαταβολής και ο ορισμός υπολόγου υπαλλήλου 

− την αρ. πρωτ: 15573/12.10.2018 εισήγηση της διαχειρίστριας της παγίας προκαταβολής 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής, όπως αυτές αναφέρονται στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσας, από την υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Αναστασία 

Καραγιώργου, συνολικού ύψους 3.618,48 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων 

σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη 

διενέργεια της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις 

υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής – κατακύρωση Αναδόχου 

Αρ. Απόφ.:254/2018 

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 του 

πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια της προμήθειας ηλεκτρολογικού 

υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών 

βλαβών που θα παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής – κατακύρωση Αναδόχου», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.234/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε: 

(α) η έγκριση του με ημερομηνία 27.08.2018 πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής», «τεχνική 

προσφορά» που κατατέθηκαν από τον συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα «ECOLICHT ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ 

& ΣΙΑ Ε.Ε.» στο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.553/2018 απόφαση Δημάρχου 

Λαυρεωτικής για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις 

υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής.  
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(β) η έγκριση του με ημερομηνία 05.09.2018 πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση του υποφακέλου «οικονομική προσφορά» που κατατέθηκε 

στον ανωτέρω διαγωνισμό από τον συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα «ECOLICHT ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ & 

ΣΙΑ Ε.Ε.». 

(γ) η κατακύρωση ως προσωρινού μειοδότη του Οικονομικό Φορέα «ECOLICHT ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.». 

Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε στο συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα στις 15 

Οκτωβρίου 2018, με το αριθμ. πρωτ: 15617/15.10.2018 έγγραφό της Προέδρου της Επιτροπής. Με 

το ίδιο ως άνω έγγραφο ζητήθηκε από τον προσωρινό Ανάδοχο να υποβάλει τα δικαιολογητικά – 

αποδεικτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 16 της υπ’ αριθμ.553/2018 διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών με το αριθμ. πρωτ: 

15925/19.10.2018 διαβιβαστικό έγγραφο απέστειλε στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση το με 

ημερομηνία 19 Οκτωβρίου 2018 πρακτικό Νο3 σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Οικονομικού Φορέα ‘’ ECOLICHT ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’, το οποίο σας θέτω 

υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο3  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΥΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΘΑ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 19  Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 12:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,  

προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου που 

κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.553/2018 

και με αρ. πρωτ:12309/06.08.2018 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κατωτέρω υπάλληλοι: 

1. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών, πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού  

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

 την υπ’ αριθμ. 553/2018 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

 την υπ’ αριθμ. 53/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

 το από 27 .08.2018 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, 

 το από 05.09. 2018 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, 
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 την αριθμ. πρωτ: 15617/15.10.2018,  πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον Οικονομικό 

Φορέα ECOLICHT ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ & ΣΙΑ Ε.Ε 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώθηκε  ότι ο Οικονομικός Φορέας 

ECOLICHT ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ & ΣΙΑ Ε.Ε κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης νόμιμα και 

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

    Ύστερα από τα ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

κατατέθηκαν και κατά συνέπεια την ανάθεση της προμήθειας «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΥΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 

ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» στον οικονομικό φορέα 

ECOLICHT ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα και  το διαβιβάζει προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− Την υπ’ αριθμ. 553/2018 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

− Την υπ’ αριθμ. 53/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− Το με ημερομηνία 27.08.2018 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, 

− Το με ημερομηνία 05.09.2018 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

− Την υπ’ αριθμ. 234/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, 

− Την αριθμ. πρωτ: 15167/15.10.2018  πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης,  

− Το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης του Οικονομικού Φορέα «ECOLICHT ΜΑΦΡΕΔΟΣ 

Δ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 

− Το με ημερομηνία 19.10.2018 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

(α) εγκρίνει το πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό Φορέα: 

‘‘ECOLICHT ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’. 

(β) κατακυρώνει ως ανάδοχο της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 54 από 144 

υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής τον Οικονομικό Φορέα «ECOLICHT ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ο 

οποίος κατέθεσε προσφορά ποσού 55.902,94 € + (ΦΠΑ 24%) 13.416,71€=  69.319,65 €. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού 

για τη διενέργεια της προμήθειας δέκα (10) προκατασκευασμένων ξύλινων οικίσκων για την 

κάλυψη των κατασκηνωτικών αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας 

Αρ. Απόφ.:255/2018 

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 των 

πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια της προμήθειας δέκα (10) 

προκατασκευασμένων ξύλινων οικίσκων για την κάλυψη των κατασκηνωτικών αναγκών της Ζ’ 

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

1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 10172/19.06.2017 αίτημα Δήμου Λαυρεωτικής σχετικά με την κάλυψη 

της δαπάνης για την προμήθεια ξύλινων προκατασκευασμένων  οικίσκων για τη Ζ’ Παιδική Εξοχή 

Κερατέας 

2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: Δ22/30379/969/30.06.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας 

Οικογένειας, Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

3. Την υπ’ αριθμ. 8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής περί 

«συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018» 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 6335/07.05.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί 

έγκρισης της προμήθειας δέκα (10) προκατασκευασμένων ξύλινων οικίσκων για την κάλυψη των 

κατασκηνωτικών αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας και καθορισμού του τρόπου ανάθεσης, 

η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18REQ003113474 

5. Την υπ’ αριθμ.93/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας 

δέκα (10) προκατασκευασμένων ξύλινων οικίσκων για την κάλυψη των κατασκηνωτικών αναγκών 

της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας  

6. Την υπ’ αριθμ.32/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 

δαπάνης 248.000,00  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 

7. Την υπ’ αριθμ. 153/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την 

οποία έγινε η έγκριση της αριθμ.32/2018 μελέτης, η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του 

διαγωνισμού και η έγκριση της δαπάνης για τη διενέργεια της προμήθειας (ΑΔΑΜ εγκεκριμένου 

αιτήματος 18REQ003391345) 

8. Την υπ’ αριθμ. Α-499/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Λαυρεωτικής 
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9. Την υπ’ αριθμ.451/2018 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α συστήματος: 61913) 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ολόκληρη η 
διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC003394804 και η 

προκήρυξη αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 18PROC003394713.  Περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: ΩΖ9ΝΩΛ1-4ΜΖ)  και στις εφημερίδες «ΑΜΑΡΥΣΙΑ», «ΠΑΛΜΟΣ», 

«ΕΒΔΟΜΗ». Επίσης, τα τεύχη του διαγωνισμού αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 1η 

Αυγούστου 2018, ενώ ημερομηνία αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – 

τεχνική προσφορά», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 12165/03.08.2018 έγγραφο της Επιτροπής 

Διαγωνισμού ορίστηκε η 7 Αυγούστου 2018. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το πρακτικό Νο1, σχετικά με την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, το οποίο διαβίβασε προς την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Λαυρεωτικής, με το αριθμ. πρωτ: 14945/01.10.2018 έγγραφό της, μέσω της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ και το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ζ’ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 27 Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα  

Πέμπτη  και ώρα 10:30 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την 

υπ’ αριθμ.8/2018 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 

ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.451/2018 και με 

αριθμ. πρωτ: 10256/09.07.2018 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής  

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

1. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών, πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.451/2018 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την υπ’ 

αριθμ. 32/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών 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: 61913 και καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών τις 01 Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία 

http://www.lavreotiki.gr/
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ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικές προσφορές» 

είχε οριστεί η 07 Αυγούστου 2018 και ώρα 10:30. 

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 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 105513 

2 ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 106214 

3 ΚΥΡΙΑΖΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΦΩΤΙΟΣ 106131 

4 ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

104767 

Οι ανωτέρω συμμετέχοντες κατέθεσαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης 

και την αρ. 56902/2015 (1924/Β/2.6.2017) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ» 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 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 12123/2.8.2018 

2 ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 12178/3.8.2018 

3 ΚΥΡΙΑΖΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΦΩΤΙΟΣ 12044/1.8.2018 

4 ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

12242/3.8.2018 

Προκειμένου η Επιτροπή να προβεί στη σωστή αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής 

των συμμετεχόντων, επικοινώνησε με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν 

όπου και διαπίστωσε την εγκυρότητά  και των τεσσάρων κατατεθειμένων εγγυητικών. 

Κατά τον έλεγχο των υπολοίπων δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών 

Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε τα εξής: 

Προσφορά του οικονομικού φορέα:  ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής.  

Η τεχνική προσφορά του είναι πλήρης, γίνεται δεκτή και μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο 

στάδιο του διαγωνισμού. 

Προσφορά του οικονομικού φορέα: ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
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Κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής.  

Η τεχνική προσφορά του είναι πλήρης, γίνεται δεκτή και μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο 

στάδιο του διαγωνισμού. 

Προσφορά του οικονομικού φορέα: ΚΥΡΙΑΖΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΦΩΤΙΟΣ 

Ο Οικονομικός φορέας στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης που έχει καταθέσει αναφέρει 

ότι ο μέσος κύκλος εργασιών είναι 64.456,77 € για  2 έτη.   

Επειδή στην υπ’ αρ. 451/2018 διακήρυξη ορίζεται ότι  για την οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια οι Οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τα εξής: «…….β) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο 

εργασιών των τριών (3) προηγούμενων (του έτους διενέργειας του διαγωνισμού) οικονομικών 

χρήσεων (2015, 2016, 2017) ίσο ή ανώτερο με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης χωρίς 

ΦΠΑ (Η εκτιμώμενη αξία ορίζεται ανάλογα με το τμήμα / τμήματα στο οποίο / στα οποία θα λάβει 

μέρος ο οικονομικός φορέας)…» και δεδομένου ότι το σύνολο του προϋπολογισμού της διακήρυξης 

ανέρχεται σε 200.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, καθίσταται προφανές ότι η εν λόγω απαίτηση δεν 

καλύπτεται.   

Επιπλέον επειδή η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή: 

1) Τεχνικά σχέδια τεσσάρων πλάγιων όψεων και κάτοψης, σε κλίμακα 1:20 πλήρης διαστάσεων. 2) 

Τεχνικό σχέδιο κάτοψης σε τομή, σε κλίμακα 1:20 πλήρης διαστάσεων. 3) Τεχνικό σχέδιο κάτοψης με 

την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, σε κλίμακα 1:20. 4) Το είδος της ξυλείας που θα χρησιμοποιηθεί, 

αν χρησιμοποιηθούν διαφορετικά είδη ξυλείας (σε συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές), αυτά 

θα πρέπει να αναφέρονται για κάθε δομικό στοιχείο. 5) Το εργοστάσιο και το είδος της 

επεξεργασίας της ξυλείας που θα χρησιμοποιηθεί. 6) Τα χημικά που έχουν χρησιμοποιηθεί, δηλαδή 

είδος, εμπορική ονομασία, κατασκευαστικός οίκος, περιεκτικότητα, κ.τ.λ.. 7) Τα χρώματα ή τα 

βερνίκια που έχουν χρησιμοποιηθεί και σε ποια δομικά στοιχεία, δηλαδή δομικό στοιχείο, είδος, 

εμπορική ονομασία, κατασκευαστικός οίκος. 8) Τον χρόνο παράδοσης ή το χρονοδιάγραμμα 

παράδοσης αν η παράδοση είναι τμηματική, που με ποινή αποκλεισμού θα ολοκληρωθεί σε 150 

(εκατό πενήντα) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και κατά τα λοιπά όπως 

περιγράφεται στο άρθρο 13 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης». 

Ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν έχει καταθέσει την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση και 

επιπλέον δεν έχει καταθέσει τεχνικά σχέδια πλαγίων όψεων, τεχνικό σχέδιο κάτοψης, αλλά και 

δεν κάνει καμία αναφορά σχετικά με το είδος ξυλείας που θα χρησιμοποιηθεί, τα χημικά που 

χρησιμοποιήθηκαν και τα χρώματα ή βερνίκια που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των 

προσφερόμενων ειδών. 

Τέλος στην υπ’ αριθ. 32/2018 μελέτη ορίζονται τα εξής: «1. Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από 

πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των 

προσφορών, στην ελληνική γλώσσα. 2. Όλα τα έντυπα και έγγραφα ή σχέδια που θα κατατεθούν θα 

είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον προμηθευτή». 
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Ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας έχει καταθέσει τα απαραίτητα έντυπα και σχέδια, τα οποία 

όμως έχουν υποβληθεί χωρίς σφραγίδα και υπογραφή κατά παράβαση της σχετικής απαίτησης 

της μελέτης. 

Ως εκ τούτου, η προσφορά του θεωρείται ελλιπής και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Προσφορά του οικονομικού φορέα: ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Η τεχνική προσφορά του είναι πλήρης, γίνεται δεκτή και μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο 

στάδιο του διαγωνισμού. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 

Κάνει δεκτές τις προσφορές των οικονομικών φορέων: 

1. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2. ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

3. ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Απορρίπτει την προσφορά  του οικονομικού φορέα: 

1. ΚΥΡΙΑΖΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΦΩΤΙΟΣ 

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.  

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των υποφακέλων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  ορίζεται η  Τετάρτη 

17/10/2018 και ώρα 11.00 π.μ. 

Καθώς σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 18 του 

άρθρου 107 του Ν.4497/2017 εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας.  

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό και το υπ’ αριθμ. 14998/02.10.2018 έγγραφο της 

Επιτροπής, το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ σε όλους του συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό, ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «οικονομική 

προσφορά» ορίστηκε η 17 Οκτωβρίου 2018. 

Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή συνέταξε το με 

ημερομηνία 17.10.2018 πρακτικό Νο2 το οποίο απέστειλε προς την Οικονομική Επιτροπή, μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 15784/17.10.2018 διαβιβαστικό έγγραφό της και 

το οποίο σας θέτω υπόψη: 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-100-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ζ’ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

 
Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 17 Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα  Τετάρτη  και 

ώρα 12:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ.8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, σε εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των Οικονομικών 

Προσφορών που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος στον ηλεκτρονικό διεθνή 

ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.451/2018 και με αριθμ. πρωτ: 

10256/09.07.2018 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής  

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

1. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών, πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.451/2018 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την υπ’ 

αριθμ. 32/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών 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: 61913 και καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών την 01 Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικές προσφορές» 

είχε οριστεί η 07 Αυγούστου 2018 και ώρα 10:30. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», η Επιτροπή συνέταξε το από 27.09.2018 πρακτικό Νο1, το οποίο 

διαβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ: 14945/01.10.2018 διαβιβαστικό έγγραφο, 

καθώς σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 18 του 

άρθρου 107 του Ν.4497/2017 εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας. 

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά» ορίστηκε η 

17 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 14998/02.10.2018 έγγραφο της 

Επιτροπής, το οποίο απεστάλη προς όλους τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς. 

Αποσφραγίσθηκαν οι οικονομικές προσφορές όλων των Οικονομικών Φορέων ανεξάρτητα αν  έγιναν 

δεκτοί ή όχι μετά την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική 

προσφορά». 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-100-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
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Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των παρακάτω οικονομικών απέδωσε τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών   

Εισηγείται  την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανακήρυξη του οικονομικού φορέα ΚΗΠΩΝ 

ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  ως προσωρινό μειοδότη με συνολική τιμή προσφοράς 

177.000,00 € προ ΦΠΑ. 

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

− το με ημερομηνία 27.09.2018 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», 

− το με ημερομηνία 17.10.2018 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης των υποφακέλων «οικονομική 

προσφορά», 

− κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 27.09.2018 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική 

προσφορά». 

(β) Κάνει δεκτές τις προσφορές των οικονομικών φορέων: 

1. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2. ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

3. ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Απορρίπτει την προσφορά  του οικονομικού φορέα: 

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα 
Αριθμός 

προσφοράς 
συστήματος 

 Συνολική Τιμή 
Προσφοράς 
(προ ΦΠΑ) 

1 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

105513 189.500,00 

2 ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ 

106214 177.000,00 

3 
ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

104767 194.800,00 
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1. ΚΥΡΙΑΖΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΦΩΤΙΟΣ 

(γ) εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 17.10.2018 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «οικονομική προσφορά». 

(δ) κατακυρώνει ως προσωρινό μειοδότη της προμήθειας δέκα (10) προκατασκευασμένων ξύλινων 

οικίσκων για την κάλυψη των κατασκηνωτικών αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας, τον 

Οικονομικό Φορέα ‘’ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ’’, με συνολική τιμή 

προσφοράς 177.000,00 € προ ΦΠΑ. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού 

για τη διενέργεια της προμήθειας λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 

Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.:256/2018 

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 των πρακτικών Νο1 

και Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια της προμήθειας λιπαντικών για την κάλυψη 

των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα:  

10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ:5795/25.04.2018 πρωτογενές αίτημα του Γραφείου Κίνησης σχετικά με 

την ανάγκη προμήθειας λιπαντικών, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

18REQ003042852 

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 6288/03.05.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

12. Την υπ’ αρθμ.3/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής περί διάθεσης 

πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών οικονομικού έτους 2018 

13. Την υπ’ αριθμ. 8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής περί 

«συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018» 

14. Την υπ’ αριθμ.85/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής περί έγκρισης  

διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για τη διενέργεια της προμήθειας 

λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής 

15. Την υπ’ αριθμ. 12/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα 

«προμήθεια λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού 

δαπάνης 116.925,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 

16. Την υπ’ αριθμ. 194/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την 

οποία έγινε η έγκριση της υπ’ αριθμ.12/2018 μελέτης, η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του 

διαγωνισμού και η έγκριση της δαπάνης για τη διενέργεια της προμήθειας (κατανομή πιστώσεων 

στα έτη 2018 – 2019) 
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17. Τις υπ’ αριθμ. Α-114, Α-125, Α-134, Α-140, Α-141, Α-145/2018 αποφάσεις ανάληψης 

υποχρέωσης Δήμου Λαυρεωτικής 

18. Την υπ’ αριθμ.649/2018 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α συστήματος: 64021) 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η προκήρυξη 

του διαγωνισμού απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 10 Σεπτεμβρίου 2018. 

Ολόκληρη η διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

18PROC003664265 και η προκήρυξη αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 18PROC003662797.  Περίληψη της 

διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: ΨΤ9ΛΩΛ1-ΛΑ9)  και στις εφημερίδες 

«ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», «ΠΑΛΜΟΣ», «ΕΒΔΟΜΗ». Επίσης, τα τεύχη του διαγωνισμού 

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

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 12 Οκτωβρίου 2018, ενώ 

ημερομηνία αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά», 

σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 15690/16.10.2018 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίστηκε η 17 

Οκτωβρίου 2018. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το πρακτικό Νο1, σχετικά με την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, το οποίο διαβίβασε προς την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Λαυρεωτικής, με το αριθμ. πρωτ: 15807/18.10.2018 έγγραφό της, μέσω της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ και το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 17 Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα  Τετάρτη  

και ώρα 13:30 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ.8/2018 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 

ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.649/2018 και με 

αριθμ. πρωτ: 13846/10.09.2018 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής  

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

1. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών, πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού  

http://www.lavreotiki.gr/
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Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.649/2018 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την υπ’ 

αριθμ. 12/2018 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: 64021 και καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών τις 12 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Ως ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικές προσφορές» 

είχε οριστεί η 17 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00. 

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

με τη διακήρυξη του διαγωνισμού θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους 

συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών 

στοιχείων τους. 

Με βάση τα ανωτέρω, διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκε στο διαγωνισμό  η μοναδική  ηλεκτρονική 

προσφορά από τον οικονομικό φορέα Δ κ΄ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε με αριθμό προσφοράς συστήματος: 

113065.   

Ο ανωτέρω συμμετέχων κατέθεσε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης και 

την αρ. 56902/2015 (1924/Β/2.6.2017) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ» στο πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής τα 

δικαιολογητικά του εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

της ηλεκτρονικής προσφοράς του και έλαβε τον αριθμό πρωτοκόλλου: 15538/11.10.2018. 

Προκειμένου η Επιτροπή να προβεί στη σωστή αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής 

του συμμετέχοντα, επικοινώνησε με τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Κατάστημα 144) που κατατέθηκε, όπου και διαπίστωσε την εγκυρότητά  της. 

Κατά τον έλεγχο των υπολοίπων δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών 

η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι  ο οικονομικός φορέας Δ κ΄ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε κατέθεσε το 

σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής.  

Η τεχνική προσφορά του είναι πλήρης, γίνεται δεκτή και μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο 

στάδιο του διαγωνισμού. 

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.  

Καθώς σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 18 του 

άρθρου 107 του Ν.4497/2017 εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας  

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-100-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
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Ακολούθως, με το υπ’ αριθμ. 15882/19.10.2018 έγγραφο της Επιτροπής, το οποίο 

κοινοποιήθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, ως 

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «οικονομική προσφορά» ορίστηκε η 22 

Οκτωβρίου 2018. 

Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή συνέταξε το με 

ημερομηνία 17.10.2018 πρακτικό Νο2, το οποίο απέστειλε προς την Οικονομική Επιτροπή, μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 16130/22.10.2018 διαβιβαστικό έγγραφό της και 

σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 22 Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα  

Δευτέρα  και ώρα 12:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με 

την υπ’ αριθμ.8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, σε εφαρμογή των διατάξεων 

του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς 

που κατατέθηκε σχετικά με την προμήθεια του θέματος στον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό 

διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.649/2018 και με αριθμ. πρωτ: 13846/10.09.2018 

Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής  

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

1. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών, πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.649/2018 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την υπ’ 

αριθμ. 12/2018 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: 64021 και καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών τις 12 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Ως ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικές προσφορές» 

είχε οριστεί η 17 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής - τεχνική προσφορά», η Επιτροπή συνέταξε το από 17.10.2018 πρακτικό Νο1, το οποίο 

διαβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ: 15807/18.10.2018 διαβιβαστικό έγγραφο, 

καθώς σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 18 του 
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άρθρου 107 του Ν.4497/2017 εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας. 

Ως ημερομηνία αποσφράγισης του υποφακέλου «οικονομική προσφορά» ορίστηκε η 22 Οκτωβρίου 

2018, ημέρα Δευτέρα, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 15882/19.10.2018 έγγραφο της Επιτροπής, το 

οποίο απεστάλη προς τον μοναδικό συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα Δ κ΄ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε του 

οποίου η προσφορά έγινε αποδεκτή κατά το στάδιο αξιολόγησης του υποφακέλου «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά».  

Η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα Δ κ΄ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε απέδωσε 

το εξής αποτέλεσμα :  94.295,00 € + (ΦΠΑ 24%) 22.630,80=  116.925,80 € 

Κατόπιν των ανωτέρω,  η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 

Εισηγείται 

την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανακήρυξη του οικονομικού φορέα Δ κ΄ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε 

ως προσωρινού μειοδότη με προσφορά ποσού 116.925,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.   

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

− το με ημερομηνία 17.10.2018 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», 

− το με ημερομηνία 22.10.2018 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης των υποφακέλων «οικονομική 

προσφορά», 

− κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 17.10.2018 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική 

προσφορά». 

(β) Κάνει δεκτή την προσφορά που κατατέθηκε στο διαγωνισμό από το μοναδικό συμμετέχοντα 

Οικονομικό Φορέα Δ κ’ Π ΛΙΟΥΜΗΣ ΟΕ. 

 (γ) εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 22.10.2018 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «οικονομική προσφορά». 
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(δ) κατακυρώνει ως προσωρινό μειοδότη της προμήθειας λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών 

του Δήμου Λαυρεωτικής, τον Οικονομικό Φορέα ‘’Δ κ’ Π ΛΙΟΥΜΗΣ ΟΕ’’, με έδρα στο 2ο Km Θορικό 

Λαυρίου, με ΑΦΜ 999356023, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, με συνολική τιμή προσφοράς:  94.295,00 € + (ΦΠΑ 

24%) 22.630,80 €=  116.925,80 €. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του 

έργου «αναβάθμιση αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κερατέας» - κατακύρωση 

αποτελέσματος ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

Αρ. Απόφ.:257/2018 

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 του 

πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου ‘’αναβάθμιση 

αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κερατέας’’ - κατακύρωση αποτελέσματος ηλεκτρονικού 

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

1. Την υπ’ αριθμ.4/2018 επικαιροποιημένη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με 

θέμα «αναβάθμιση των αύλειων χώρων σχολείων Δ.Ε. Κερατέας» προϋπολογισμού 390.000,00 

ευρώ. 

2. Την υπ’ αριθμ. 428/2018 Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας, βάσει του Ν.4412/2016, για την 

επιλογή αναδόχου του έργου «αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων Δ.Ε. Κερατέας», με α/α 

συστήματος: 74832,1, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC003351332. 

3. Την υπ’ αριθμ.230/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 

πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των υποφακέλων 

«δικαιολογητικά συμμετοχής» και «οικονομική προσφορά» που κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ 

αριθμ. πρωτ: 16291/24.10.2018 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την έγκριση του 

πρακτικού Νο2 σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των αποδεικτικών εγγράφων 

νομιμοποίησης που κατατέθηκαν από τον προσωρινό Ανάδοχο ‘’NEXUS CONSTRUCTIONS E.E.’’ και 

το οποίο έχει ως ακολούθως: 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ» 
α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 74832,1 

 

Οι παρακάτω υπογράφοντες: 

1. Αγγελική Κουρουπάκη - Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, Υπάλληλος του Δήμου 
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Διονύσου, ως Πρόεδρος, 

2. Σταμάτιος Λάτσας - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Υπάλληλος του Δήμου Ωρωπού, ως μέλος, 

3. Άρης Αθανάσιος Βασίλειος Μέμος - Αρχιτέκτων Μηχανικός, Υπάλληλος του Δήμου Βάρης 

Βούλας Βουλιαγμένης, ως μέλος 

 

που αποτελούμε την επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), του έργου: 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ», 

προϋπολογισμού 390.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) που συγκροτήθηκε: 

Α. με την υπ' αριθμ. 191/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής 

Β. μετά την ηλεκτρονική κλήρωση με ταυτότητα: mimed-ecb-a-2-id-aa-1045-eba-2018-06-29- 

10:00:00.000000 του ΜΗ.Μ.Ε.Δ. 

Και αφού λάβαμε υπ' όψιν : 

1. Το Πρακτικό Νο1 της παρούσας επιτροπής της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών 

προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη, με το οποίο 

προτάθηκε η ανάδειξη της εταιρείας «NEXUS CONSTRUCTIONS Ε.Ε.» ως προσωρινός ανάδοχος. 

2. Την υπ' αρ 230/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω 

πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του ΕΕΗΔΗΣ. 

3. Το ότι κατά της ανωτέρω απόφασης δεν κατατέθηκε καμία ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 4.3 της Διακήρυξης του έργου όπως προκύπτει από το 15743/17-10-2018 έγγραφο της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής (Αναθέτουσα Αρχή) 

4. Την με αριθμ πρωτ. 14654/24-9-2018 ηλεκτρονική πρόσκληση, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στην ανωτέρω 

εταιρεία να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδοποίησης σε αυτήν, όλα τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. 

5. Το ότι ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα την 10-10-2018 το 

φάκελο δικαιολογητικών κατοχύρωσης και σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του Δήμου στις 10-

10-2013 (αρ. πρωτ. 15483/10-10-2018). 

 

συνήλθαμε 

την 19-10-2018 σε δημόσια συνεδρίαση προκειμένου να διαπιστώσουμε τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 

άρθρων 75, 76 και 77 του Ν. 4412/16. 

Η Πρόεδρος της επιτροπής, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 

τριών (3) μελών παραβρέθηκαν και τα τρία (3) μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στις 9:30 
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π.μ. και στη συνέχεια κατέγραψε αρχικά το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών στον 

παρακάτω πίνακα: 

Δικαιολογητικό Πρωτόκολλο / Ημερομηνία Εγγράφου 

1. Βεβαίωση Μ.Ε.Ε.Π. 
Αρ ΜΕΕΠ. 28636 
Αρ. πρωτ. Δ15/4438/7-3-2017 
Ημ. Ισχύος Βεβαίωσης: 28/02/2020 

2. Τροποποίηση καταστατικού εταιρείας Καταστατικό Ε.Ε. όπως ισχύει μετά την 
22/01/2015 

3, Γενικό πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ 
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Αθηνών 
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 
Αρ. Πρωτ. 626991.895003/11-7-2018 

4, Αντίγραφο ποινικού μητρώου διαχειριστή Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων  
Αρ. Πρ. 11268/11-6-2018 

5, Φορολογική Ενημερότητα 
ΑΑΔΕ Αρ. Πρ. 65190181/30-6-2018:  
Λήξη ισχύος: 30-8-2018  
ΑΑΔΕ Αρ. Πρ. 65532563/7-9-2018:  
Λήξη ισχύος: 7-11-2018 

6. Ασφαλιστική Ενημερότητα 

ΕΦΚΑ: 
Αρ. πρωτ. 670/27-6-2018  
Ημ. Λήξης: 26-12-2018 
 
ΤΜΕΔΕ: 
Αρ. πρωτ. 11422/10-7-2018  
Ημ. Λήξης: 10-8-2018  
Αρ. πρωτ. 11441/10-7-2018  
Ημ. Λήξης: 10-8-2018  
Αρ. πρωτ. 11440/10-7-2018  
Ημ. Λήξης: 10-8-2018 
 
ΤΜΕΔΕ 
Αρ. πρωτ, 15698/21-9-2018  
Ημ. Λήξης: 21-10-2018  
Αρ. πρωτ. 15694/21-9-2018  
Ημ. Λήξης: 21-10-2018  
Αρ. πρωτ. 15697/21-9-2018  
Ημ. Λήξης: 21-10-2018 

7. Ένορκη βεβαίωση Υπ'αριθμ. 1944/28-9-2018 

3. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Τρικάλων 
Πρωτοδικείο Τρικάλων: 
Αρ. Πρωτ 1958/4-6-2018 
Αρ. Πρωτ 1959/4-6-2018  

9. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 23.3 (ε) της 
Διακήρυξης Η από 26-9-2018 Υ Δ. 

10. Βεβαίωση ΤΕΕ: ΤΕΕ αρ.πρ. 15434/73350/18-6-2018 
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Στη συνέχεια έγινε αντιπαραβολή αυτών με το Τ.Ε Υ.Δ. και με τις παραγράφους 23.2 έως 

23.10 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι: 

Α) όλα τα δικαιολογητικά ευρίσκονται σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στο Τ.Ε Υ Δ. που 

συνυπέβαλε με την προσφορά του ο προσωρινό ανάδοχος. 

Β) όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι τα απαιτούμενα σύμφωνα με τις παραγράφους 

23.2 έως 23.10 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου. 

Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση και έκλεισε το πρακτικό 

εισηγούμενη την κατακύρωση της σύμβασης στην “NEXUS CONSTRUCTIONS Ε.Ε." με συνολική 

οικονομική προσφορά (χωρίς Φ.Π.A.) ποσού 131.761,96 € και μέση έκπτωση Εμ: 53,11%. 

Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής, για τη 

λήψη απόφασης σχετικής με την κατακύρωση ή μη της σύμβασης. Σε περίπτωση ένστασης κατά 

πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι δέκα (10) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα (άρθρο 4.3.α. 

Διακήρυξης). 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε, το πρακτικό αυτό υπογράφεται από την Πρόεδρο και 

τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ». 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

− το με ημερομηνία 27.07.2018 1ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

Περί μη ύπαρξης πειθαρχικού παραπτώματος σε σχέση με 
την άσκηση του επαγγέλματος 

Ημ. Λήξης: 18-12-2018  
ΤΕΕ αρ.πρ. 15436/18-6-2018  
Ημ. Λήξης: 18-12-2018 

11 Πίνακας ανεκτέλεστου 
Ο από 10-10-2018 πίνακας ανεκτελέστου 
εργολαβιών δημοσίων έργων κατά δήλωση 
του εργολάβου 

12. Βεβαιώσεις ανεκτελέστου και ασφαλιστικές 
ενημερότητες έργων 

Αρ. Πρωτ. 15804/24-7-2018 Δήμος Αλίμου 
Βεβ Ασφ. Ενημ. Έργου Ημ. Ληξ 8-3-2019 
 
Αρ. Πρωτ. 15304/2-8-2018 Δήμος 
Ηλιούπολης 

Βεβ. Ασφ. Ενημ. Έργου Ημ. Ληξ 8-3-2019 

 
Αρ Πρωτ 18254/27-8-2018 Δήμος  
Παπάγου - Χολαργού  
Βεβ. Ασφ. Ενημ. Έργου Ημ. Ληξ. 27-12- 2018 

 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 70 από 144 

− την υπ’ αριθμ.230/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1ου Πρακτικού, 

− το γεγονός ότι κατά της ανωτέρω απόφασης δεν κατατέθηκε καμία ένσταση, 

− το με ημερομηνία 19.10.2018 2ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

− κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

Α. Την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο 

των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 «αποδεικτικά μέσα» που κατατέθηκαν από 

τον προσωρινό Ανάδοχο “NEXUS CONSTRUCTIONS Ε.Ε.", στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που 

προκηρύχθηκε με την αριθμ. 428/2018 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την επιλογή 

αναδόχου του έργου «αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων Δ.Ε. Κερατέας». 

Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα: εταιρεία 

«NEXUS CONSTRUCTIONS EE», με συνολική οικονομική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 131.761,96 

ευρώ και μέση έκπτωση Εμ: 58,11%. 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ.20/2018 μελέτης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα 

«προμήθεια ειδών παντοπωλείου, αρτοποιείου, οπωροπωλείου, γαλακτοκομικών ειδών και 

ετοίμων γευμάτων για την κάλυψη των αναγκών των δομών: ΚΑΠΗ Κερατέας, ΚΗΦΗ Κερατέας, 

ΚΑΠΗ Λαυρίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής» 

Αρ. Απόφ.:258/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης της υπ’ 

αριθμ.20/2018 μελέτης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα ‘’προμήθεια ειδών 

παντοπωλείου, αρτοποιείου, οπωροπωλείου, γαλακτοκομικών ειδών και ετοίμων γευμάτων για την 

κάλυψη των αναγκών των δομών: ΚΑΠΗ Κερατέας, ΚΗΦΗ Κερατέας, ΚΑΠΗ Λαυρίου του ΝΠΔΔ 

‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

1. Το Ν. 4412/16 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 

3. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές» 
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4. Την από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 

Α΄18)  

5. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

6. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 

7. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

8.  Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

9. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

10. Το Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

11. Την αρ. 57654/23.05.2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης» 

12. Την αρ. 56902/215/02.06.2017 Υπουργική Απόφαση (Β' 1924) του Υπουργού Οικονομίας & 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 1938/04.07.2018 υποβολή αιτήματος του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής, με θέμα «υποβολή αιτήματος προμήθειας ειδών παντοπωλείου, αρτοποιείου, 

οπωροπωλείου, γαλακτοκομικών ειδών και ετοίμων γευμάτων για την κάλυψη των αναγκών των 

δομών: ΚΑΠΗ Κερατέας, ΚΗΦΗ Κερατέας, ΚΑΠΗ Λαυρίου» (ΑΔΑΜ: 18REQ003423812) 

14. Την υπ’ αριθμ.11/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής περί διάθεσης πιστώσεων πάγιου χαρακτήρα οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 και της υπ’ αριθμ. πρωτ: 2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκυκλίου του 

Υπουργείου Οικονομικών 

15. Την υπ’ αριθμ.134/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής με θέμα «λήψη απόφασης για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 

τροφίμων των δομών των ΚΑΠΗ – ΚΗΦΗ του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ του Δήμου Λαυρεωτικής» 

16. Την υπ’ αριθμ. 8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής περί 

«συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018» 

17. Την αριθμ.20/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 

34.896,12  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και 24%) 
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18. Τις υπ’ αριθμ. A-75, A-99, A-132 & A-264/2018 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του ΝΠΔΔ 

«ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο 

διαγωνισμός αφορά την προμήθεια τροφίμων που απαιτούνται για τη λειτουργία των δομών 

Κ.Α.Π.Η. ΚΕΡΑΤΕΑΣ, Κ.Η.Φ.Η. ΚΕΡΑΤΕΑΣ & Κ.Α.Π.Η. ΛΑΥΡΙΟΥ του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή μέχρι τη λήξη του οικονομικού αντικειμένου. 

Η προμήθεια αφορά τις κατωτέρω ομάδες τροφίμων: 

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 

Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 3.842,90 € 

Β1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 3.205,00 € 

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 350,00 € 

Δ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 1.135,53 € 

Ε1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 1.259,70 € 

ΣΤ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 756,00 € 

Ζ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 809,50 € 

Η1 ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ)           9.607,50 € 

 

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 

Α2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 4.663,70 € 

Β2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 2.440,00 € 

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 350,00 € 

 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ηλεκτρονικό ανοιχτό 

μειοδοτικό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με κριτήριο 

κατακύρωσης:  

(α) για τις ομάδες Α1 – Α2 (είδη παντοπωλείου), Β1 – Β2 (είδη αρτοποιείου), Γ1 – Γ2 (γαλακτομικά 

είδη), Ε1 (είδη αρτοποιείου), Στ1 (γαλακτομικά είδη), Η1 (έτοιμα γεύματα), την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της 

κάθε ομάδας, στις τιμές της μελέτης.  

(β) για την ομάδα Ζ1 (είδη οπωροπωλείου), το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες 

μονάδες, επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του 

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

http://www.promitheus.gov.gr/
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πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία 

ομάδα είτε για περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο της προμήθειας, αλλά για το σύνολο των 

ζητούμενων ποσοτήτων κάθε ομάδας, όπως αυτές αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έχοντας υπόψη: 

− Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010), 

− Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

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

σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του, 

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

− Το αριθμ. πρωτ: 1938/04.07.2018 αίτημα του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, 

− Την υπ’ αριθμ.20/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την αριθμ.20/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με τίτλο: 

«προμήθεια ειδών παντοπωλείου, αρτοποιείου, οπωροπωλείου, γαλακτοκομικών ειδών και 

ετοίμων γευμάτων για την κάλυψη των αναγκών των δομών: ΚΑΠΗ Κερατέας, ΚΗΦΗ Κερατέας, 

ΚΑΠΗ Λαυρίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 34.896,12 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 13% & 24%. 

Β. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ηλεκτρονικό ανοιχτό 

διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης:  

 για τις ομάδες Α1 – Α2 (είδη παντοπωλείου), Β1 – Β2 (είδη αρτοποιείου), Γ1 – Γ2 

(γαλακτομικά είδη), Ε1 (είδη αρτοποιείου), Στ1 (γαλακτομικά είδη), Η1 (έτοιμα γεύματα), την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για 

το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, στις τιμές της μελέτης.  

 για την ομάδα Ζ1 (είδη οπωροπωλείου), το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε 

ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

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

δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, ως ακολούθως: 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 
Πόλη ΛΑΥΡΙΟ 
Ταχυδρομικός Κωδικός 195 00 
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 
Κωδικός ΝUTS EL305 
Τηλέφωνο 2292 3 20147 
Φαξ 2292 0 69130 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  nitsa@lavrio.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες Γαϊτανιώ Μαργαρίτη 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.lavreotiki.gr 
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα 

Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου & Προμηθειών, Γραφείο 
Προμηθειών 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής Μη Κυβερνητική Αναθέτουσα Αρχή 
Υποτομέας Ο.Τ.Α. 
Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού 

Κύρια Δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 
Λοιποί Φορείς Υλοποίησης Προμήθειας ΝΠΔΔ ΄΄ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καθώς και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr. 

γ)       Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης παρέχονται 

από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, 

Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδιοι υπάλληλοι:  

 κα Γ. Μαργαρίτη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2292 3 20 147, fax: 2292 0 69130, e- mail: 

nitsa@lavrio.gr. 

 κα Ε. Παπαδοπούλου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2292 3 20 145, fax: 2292 0 69130, e- mail: 

papadopoulou@lavrio.gr. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας  

mailto:nitsa@lavrio.gr
mailto:papadopoulou@lavrio.gr
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, έπειτα από διάστημα είκοσι δύο (22) ημερών από 

την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς 

του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» οικονομικών ετών 2018 και 2019 στους ΚΑ:  

Περιγραφή 
Οικονομικό Έτος 2018 Οικονομικό Έτος 2019 

ΚΑ δαπανών Ποσό ΚΑ δαπανών  Ποσό  

Έξοδα τροφίμων ΚΗΦΗ 60-6481.003 2.675,81 € 60-6481.003 13.972,07 € 

Έξοδα λειτουργίας καντίνας 
ΚΑΠΗ 

15-6481.005 2.500,00 € 15-6481.005 15.748,24 € 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ειδών παντοπωλείου, αρτοποιείου, οπωροπωλείου, 

γαλακτοκομικών ειδών και έτοιμων γευμάτων για την κάλυψη των αναγκών των δομών Κ.Α.Π.Η. 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ, Κ.Η.Φ.Η. ΚΕΡΑΤΕΑΣ & Κ.Α.Π.Η. ΛΑΥΡΙΟΥ του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, 

για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα χρονικής παράτασης μέχρι εξαντλήσεως του 

ποσού του προϋπολογισμού. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 

Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 3.842,90 € 

Β1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 3.205,00 € 

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 350,00 € 

Δ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 1.135,53 € 

Ε1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 1.259,70 € 

ΣΤ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 756,00 € 

Ζ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 809,50 € 

Η1 ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ)           9.607,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ 20.966,13 € 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 

Α2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 4.663,70 € 

Β2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 2.440,00 € 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 350,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 7.453,70 € 

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία 

ομάδα είτε για περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο της προμήθειας, αλλά για το σύνολο των 

ζητούμενων ποσοτήτων κάθε ομάδας, όπως αυτές αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

Τα προς προμήθεια είδη της παρούσας κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του κοινού 

λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 

15511600-9, 15831200-4, 15841000-5, 39221200-9, 15861000-1, 15863000-5, 15864100-3, 

15831000-2, 09122000-0, 15000000-8, 15865000-9, 15982000-5, 15981100-9, 15431100-9, 

15332290-3, 15831600-8, 15821110-3, 15811000-6, 15811000-6, 15811000-6, 15811000-6, 

15811000-6, 15811000-6, 15542200-1, 15813000-0, 15810000-9, 15500000-3 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός) ανέρχεται σε 

34.896,12 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ), το οποίο αναλύεται ως: 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 28.419,83 ΕΥΡΩ 

Φ.Π.Α. 13%: 407,05 ΕΥΡΩ 

Φ.Π.Α. 24%: 6.069,24 ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 34.896,12 ΕΥΡΩ 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

• του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», 

 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  

 του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
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 του άρθρου 4 της από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το 

Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93 Α) και 

ισχύει, 

 της εγκυκλίου 3 (αρ. πρωτ:11543/26.03.2013) του Υπουργείου Εσωτερικών, περί ανάδειξης 

προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους 

προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των 

συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, 

 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

και άλλες Διατάξεις», 

 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, 

 του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

 του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» και 

ειδικότερα το άρθρο 64, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

 του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα»,  

 του Π.Δ/τος 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία»,  

 του Π.Δ/τος 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
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 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 της κατευθυντήριας οδηγίας 19 -2η Έκδοση- (Απόφαση 1/2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) με θέμα: Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 

(ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Επιπλέον ισχύουν: 

19. Η υπ’ αριθμ. πρωτ: 1938/04.07.2018 υποβολή αιτήματος του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής, με θέμα «υποβολή αιτήματος προμήθειας ειδών παντοπωλείου, αρτοποιείου, 

οπωροπωλείου, γαλακτοκομικών ειδών και ετοίμων γευμάτων για την κάλυψη των αναγκών των 

δομών: ΚΑΠΗ Κερατέας, ΚΗΦΗ Κερατέας, ΚΑΠΗ Λαυρίου» (ΑΔΑΜ: 18REQ003423812) 

20. Η υπ’ αριθμ.11/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής περί διάθεσης πιστώσεων πάγιου χαρακτήρα οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΠΔ 80/2016 και της υπ’ αριθμ. πρωτ: 2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκυκλίου του 

Υπουργείου Οικονομικών 

21. Η υπ’ αριθμ.134/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής με θέμα «λήψη απόφασης για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 

τροφίμων των δομών των ΚΑΠΗ – ΚΗΦΗ του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ του Δήμου Λαυρεωτικής» 

22. Η υπ’ αριθμ. 8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής περί 

«συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018» 

23. Η αριθμ.20/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 

δαπάνης 34.896,12  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και 24%) 

24. Η υπ’ αριθμ. ……../2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

έγινε η έγκριση της αριθμ.20/2018 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού 

25. Οι υπ’ αριθμ. A-75, A-99, A-132 & A-264/2018 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του ΝΠΔΔ 

«ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, 

από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 121 του Ν.4412/2016. 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

………… 2018 

Ημέρα …………. 

…………. 2018 

Ημέρα …………..,  

ώρα ………….. 

…………. 2018 

Ημέρα …………….  

ώρα 14:00 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους Οικονομικούς Φορείς ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της αριθ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) 

Υπουργικής Απόφασης. 

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

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η 

αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Α. Η προκήρυξη της σύμβασης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και η αριθμ.20/2018 μελέτη της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, σε ενοποιημένο αρχείο, θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης, η Προκήρυξη και η αριθμ.20/2018 μελέτη της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, θα καταχωρηθούν και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  

http://www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αριθμό : …………… 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 

άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 

Ν.4412/2016 σε μία (1) ημερήσια και μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. 

Η Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Λαυρεωτικής, www.lavreotiki.gr.  

 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο ή τους Αναδόχους της 

προμήθειας. Εάν ο διαγωνισμός ματαιωθεί και ακολουθηθεί διαδικασία διαπραγμάτευσης, τα 

έξοδα δημοσίευσης του ματαιωθέντος διαγωνισμού βαρύνουν το Δήμο Λαυρεωτικής. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

Α. Η υπ’ αριθμ.20/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Προσφορών 

Β. Τα Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς 

Γ. Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών (Συμμετοχής & Καλής Εκτέλεσης) 

Δ. Το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 Η προσφορά του Αναδόχου ή Αναδόχων 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 

καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση 

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία 

είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο 

της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα 

του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, το 

αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 

εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 

ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 

παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που 

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν 

ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με 

το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις 

της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί 

το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, 

τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 

από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

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

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
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συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 

μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 

εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 

διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 

αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 

ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών δίνονται στο παράρτημα Γ. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

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

δημοσίων συμβάσεων. 
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής.  

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο 

τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για τα είδη συγκεκριμένης ομάδας τροφίμων, 

προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς το ΦΠΑ) της συγκεκριμένης Ομάδας: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 

Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 3.842,90 € 

Β1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 3.205,00 € 

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 350,00 € 

Δ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 1.135,53 € 

Ε1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 1.259,70 € 

ΣΤ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 756,00 € 

Ζ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 809,50 € 

Η1 ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ)           9.607,50 € 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 

Α2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 4.663,70 € 

Β2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 2.440,00 € 

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 350,00 € 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 

η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
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2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 

έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 

προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 

οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

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

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
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τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  

αφορά  στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  
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ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 

σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από 

τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 

4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 

οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση 

αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
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δ) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

ε) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.8.2 της παρούσας,  

στ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

ζ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ 

των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.3.5. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει 

ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 

φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 

εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 

δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
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2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 

ν. 4412/2016. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 

απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 

αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Βιομηχανικό ή Εμπορικό Επιμελητήριο.   

 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

 

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα (της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 

νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη 

διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 

στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν 

λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 

εκτέλεση της σύμβασης. 
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Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 

από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4, και 2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους 

ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Δ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, 

με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  

ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ 

(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι 

μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 

το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 

το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 

σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 

πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο 

συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή 

σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 

που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης 

του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:  

(ι) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε) τους διαχειριστές, 

(ιι) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Πρόεδρο, καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. 
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β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά 

περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι: 

(ι) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, 

(ιι) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης   

τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς, όσο και κατά κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Διευκρινίζεται ότι εάν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά: 

- Τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης, τους 

απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε 

οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 

- Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι 

επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, 

- Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), την ίδια την εταιρεία και όχι τα φυσικά πρόσωπα 

που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 

- Σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων προσκομίζονται οι αντίστοιχες 

ενημερότητες σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι. 

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν, μαζί με το 

πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά 

ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος.  

Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη του Ν. 1599/1986, που θα 

αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην 

καταβολή εισφορών. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
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έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 

2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 

λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 

προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 

του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος 

Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 

ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 

εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 

και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
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κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 

του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 

από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 

πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 

Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 

αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 

που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 

όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 

πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 

με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 

πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι: 

(α) για τις ομάδες Α1 – Α2 (είδη παντοπωλείου), Β1 – Β2 (είδη αρτοποιείου), Γ1 – Γ2 (γαλακτομικά 

είδη), Ε1 (είδη αρτοποιείου), Στ1 (γαλακτομικά είδη), Η1 (έτοιμα γεύματα), την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της 

κάθε ομάδας, στις τιμές της μελέτης.  

(β) για την ομάδα Ζ1 (είδη οπωροπωλείου), το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες 

μονάδες, επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του 

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

πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην υπ’ αριθμ.20/2018 μελέτη 

της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.  

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία 

ομάδα είτε για περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο της προμήθειας, αλλά για το σύνολο των 

ζητούμενων ποσοτήτων κάθε ομάδας, όπως αυτές αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 

56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 

υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται 

στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 

διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η 

αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 

εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 

ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 

της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 

σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και 

υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 

ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και 

ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 
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σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία 

και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα 

οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα 

έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 

στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια 

και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα 

των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη 

προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν 

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι 

προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 

επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Δ), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 

2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στην υπ’ αριθμ.20/2018 μελέτη Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών.  

Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 

οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως 

«δωρεάν» κλπ) αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 

(όπως ορίσθηκε στο άρθρο 2.3.). 

Α. Τιμές 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ:  

Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:  

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) στη 

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, 

όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών. Ως τιμές αναφοράς 

λαμβάνονται οι αναγραφόμενες στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 20/2018 μελέτης της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Επισημαίνεται ότι ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να επισυνάψει σε 

μορφή αρχείου .pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο, στον υποφάκελο «οικονομική προσφορά», το 

αντίστοιχο έντυπο οικονομικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) της παρούσας διακήρυξης, της ομάδας 

ή των ομάδων για τις οποίες καταθέτει προσφορά. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 

με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 

προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ.1/2018 μελέτης.  

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα 

(10) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 

2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 

αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

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

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

την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 

ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 

πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος 

και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, 

τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και 

υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 

αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της 

παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 

της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα 

με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 

παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
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οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας 

τα εξής στάδια: 

      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά» τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 

3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 

μέλη του οργάνου. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει 

τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους (άρθρο 72, παρ.5 

Ν.4412/2016). 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 

αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 
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απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 

συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να 

ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 

οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη 

και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο 

εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την 

ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 

άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές.   

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια της αναθέτουσας αρχής, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες.  

Σύμφωνα με τη παρ. 18 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία αντικαθίσταται η παρ.4 του 

άρθρου 100 του Ν.4412/2016 «…Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 

προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Ειδικά, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα 

χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία 

απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης. Για τις συμβάσεις με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως 

ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα: α) όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας…». 
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Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

3.4 της παρούσας. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4412/2016: 

«….4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε 

εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που 

έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή 

πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να 

θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της 

προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη 

προσφορά σε σχέση με τις λοιπές…» 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 

αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται 

από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 

τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 

πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο 

για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 

διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
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ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 

έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα 

της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 

ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 

διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 

προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 

ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 10% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και 

ποσοστό 30% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω 

του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό 

ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 
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α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της 

παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από 

τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2 και μόνον στην περίπτωση του 

προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της 

απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 

θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση 

της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 

πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 

αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας 

αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού 

αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 
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Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο 

άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 

αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα 

λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

− κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

− διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην 

περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 

από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 

αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 

από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
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παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά 

της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 

παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 

τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον 

τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ της παρούσας διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 

4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 

εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Ως χρονική διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους ή έως της 

λήξεως του οικονομικού αντικειμένου. 

Ως χρόνος έναρξης ισχύος των συμβάσεων ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης αυτών στο ΚΗΜΔΗΣ, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016. 

Η σύμβαση θωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 

 Η προμήθεια παρελήφθη στο σύνολό της 

 Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η προμήθεια που παραδόθηκε 

 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις και  

 Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο (2) συμβαλλόμενα 

μέρη κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση 

 
4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 

του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 

αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 

πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 

συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. 

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 

σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, 

οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από 

τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως 

άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 

παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 

ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το 
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ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να 

μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 

επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως 

άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται 

να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του 

άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016. 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 

του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 111 από 144 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του 

ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων 

της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν 

επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 

δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση. 
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β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 

Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 

των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 

συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 

διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 

και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 

τα μέλη της ένωσης. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 

όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης 

υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 

προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος – ανάδοχου υποχρεούνται να παραδίδει τα προμηθευόμενα είδη στα χρονικά 

όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στα κατωτέρω σημεία: 

1. Κτίριο ΚΑΠΗ Κερατέας, οδός Ευεργέτου Κωνσταντίνου Πρίφτη, Κερατέα 

2. Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κερατέας (εντός Κτιρίου ΚΑΠΗ Κερατέας) 

3. Κτίριο ΚΑΠΗ Λαυρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου & Συγγρού, Λαύριο 

Με κάθε παράδοση θα εκδίδονται δελτία αποστολής ανά ομάδα ειδών και στο τέλος κάθε μήνα θα 

εκδίδονται αντίστοιχα τιμολόγια, σύμφωνα με τα εκδοθέντα δελτία αποστολής ανά ομάδα και με τις 

τιμές σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του προμηθευτή. 

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

άμεσα, να εφοδιάσει τις δομές με την παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίμων. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 

207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 

ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 

παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

 

6.2  Παραλαβή προμήθειας - Τρόπος παραλαβής προμήθειας 

6.2.1. H παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και 

δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. 
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Κατά την διαδικασία παραλαβής των προμηθευόμενων ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 

έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας των 

ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 

(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) 

σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 

τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 

παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 

αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 

βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 

εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 

(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον 

τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται στο άρθρο 6.1 της παρούσας και στην υπ’ 

αριθμ.20/2018 μελέτη. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 

τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 

την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 

απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 

βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 

πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 

από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
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παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και 

συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 

σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

προμηθευόμενων ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με 

τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 

για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, 

ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 

παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 

2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 
 

ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής συνολικού ποσού 3.504,41 ευρώ για την 

πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ 

Αρ. Απόφ.:259/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έκδοσης 

χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής συνολικού ποσού 3.504,41 ευρώ για την πληρωμή της 

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

Με την αριθμ. πρωτ: 12858/16.08.2018 εισήγησή του, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ 

Εφαρμογών & Συγκοινωνιών, αιτείται την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής ποσού 

308,76 ευρώ προς τη ΔΕΔΔΗΕ για την εξόφληση των κάτωθι παροχών: 

1. Α.Π. 16416781, ποσό 137,64 ευρώ που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου 

2. Α.Π. 16417081, ποσό 171,12 ευρώ που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Κερατέας 

Με την αριθμ. πρωτ: 15657/15.10.2018 εισήγησή του αιτείται την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής ποσού 915,29 ευρώ προς τη ΔΕΔΔΗΕ για την εξόφληση των κάτωθι 

παροχών στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας: 
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1. Α.Π. 06088643, ποσό 507,33 ευρώ  

2. Α. Π. 16416694, ποσό 171,12 ευρώ 

3. Α.Π. 16416167, ποσό 236,84 

Επιπλέον, με την αριθμ. πρωτ:14997/02.10.2018 εισήγησή του αιτείται την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.280,36 ευρώ προς τη ΔΕΔΔΗΕ για την εξόφληση της 

παροχής Α.Π.16416217 ποσού 2.280,36 ευρώ στη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου. 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.504,41 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί 

υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη κατασκευής των έργων. 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση χρηματικών 

ενταλμάτων προπληρωμής ποσού 1.086,41 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.002 με τίτλο: 

«Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Κερατέας» και ποσού 2.418,00 

ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.003 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Λαυρεωτικής» και να ορίσει τον υπόλογο υπάλληλο στο όνομα του οποίου 

θα εκδοθούν τα χρηματικά εντάλματα. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του 

από 17.05.59 Β.Δ/τος 

− Τις υπ’ αριθμ. πρωτ: 12858/16.08.2018, 15657/15.10.2018 και 14997/02.10.2018 εισηγήσεις του 

Προϊσταμένου του Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών & Συγκοινωνιών και τα συνημμένα έγγραφα της 

ΔΕΔΔΗΕ 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Την έγκριση της δαπάνης ποσού 3.504,41 ευρώ και τη διάθεση της πίστωσης: 

ποσού 1.086,41 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.002 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση 

δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Κερατέας» και  

ποσού 2.418,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.003 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση 

δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Λαυρεωτικής» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

Λαυρεωτικής έτους 2018. 

Β.  Την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, στο όνομα του μονίμου 

υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, Λιούμη Ευάγγελου, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγου – Μηχανικού, με βαθμό 

Γ’, για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ.  

Γ. Ορίζει προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 

30.11.2018, ήτοι ένα (1) μήνα πριν τη λήξη του οικονομικού έτους.. 
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Δ. Η απόδοση των χρηματικών ενταλμάτων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 

του από 17-5/15.6.1959 Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & 

Κοινοτήτων». 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού 

για τη διενέργεια της προμήθειας ελαστικών μηχανημάτων – οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής 

έτους 2018 

Αρ. Απόφ.:260/2018 

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 των πρακτικών Νο1 

και Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια της προμήθειας ελαστικών μηχανημάτων – 

οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα:  

26. Την αριθμ.40/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 

43.065,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) 

27. την υπ’ αρθμ. 220/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

έγινε η έγκριση της αριθμ.40/2018 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού 

διαγωνισμού  

28. Την υπ’ αριθμ. 8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής περί 

«συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018» 

29. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 15160/04.10.2018 τεκμηριωμένο αίτημα Δημάρχου Λαυρεωτικής 

30. Την υπ’ αριθμ. Α-707/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και η αριθμ. πρωτ: 

15324/08.10.2018 πράξη – βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εκδόθηκαν στον 

ΚΑ δαπανών 15-7135.002 

31. Την υπ’ αριθμ. Α-708/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και η αριθμ. πρωτ: 

15326/08.10.2018 πράξη – βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εκδόθηκαν 

στον ΚΑ δαπανών 20-7135.001 

32. Την υπ’ αριθμ.741/2018 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας ελαστικών 

μηχανημάτων – οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ολόκληρη η 

διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC003848596.  Περίληψη της 

διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 9ΒΙΩΛ1-7ΩΡ)  και στην εφημερίδα 

«ΑΜΑΡΥΣΙΑ». Επίσης, τα τεύχη του διαγωνισμού αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr.  

http://www.lavreotiki.gr/
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Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 30 Οκτωβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής. Η 

Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το πρακτικό Νο1, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

και τεχνικών προσφορών, το οποίο διαβίβασε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λαυρεωτικής, με το αριθμ. πρωτ: 16608/30.10.2018 έγγραφό της και σας θέτω υπόψη: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Για την Προμήθεια Ελαστικών Μηχανημάτων – Οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής Έτους 2018» 

 (ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 
Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 30 Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 11:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να διενεργήσει τον συνοπτικό 

διαγωνισμό για την  Προμήθεια Ελαστικών Μηχανημάτων – Οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής Έτους 

2018», (ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ), που 

προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.741/2018 και με αρ. πρωτ:15689/16.10.2018 Διακήρυξη Δημάρχου 

Λαυρεωτικής. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κατωτέρω υπάλληλοι: 

1. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού  

Περίληψη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε, κατά τα νόμιμα, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: 

9Β6ΙΩΛ1-7ΩΡ, στην εφημερίδα «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος Λαυρεωτικής. 

Ολόκληρη η διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC003848596 στις 16  

Οκτωβρίου 2018, ενώ τα τεύχη του διαγωνισμού αναρτήθηκαν και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Λαυρεωτικής «lavreotiki.gr». 

Η Επιτροπή προέβη στην παραλαβή των φακέλων των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους.  

Στο διαγωνισμό έλαβαν  μέρος οι προμηθευτές: 

1. ΠΕΠΠΑΣ  ΜΙΛΤ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ,  με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών Σουνίου 21,  με ΑΦΜ 

066072422, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, με αρ. πρωτ. κατάθεσης προσφοράς 16583/30.10.2018,   

2. Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.,  με έδρα στην Ηλιούπολη, Μ. Αντύπα 33,  με ΑΦΜ 094397582, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 

Αθηνών, με αρ. πρωτ. κατάθεσης προσφοράς 16584/30.10.2018.  

Αφού πέρασε η ώρα λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών (ώρα 11:00), η 

Επιτροπή δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτός άλλος ενδιαφερόμενος και κήρυξε το τέλος της 

διαδικασίας επίδοσης προσφορών. 
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Η Επιτροπή, ακολούθως, διαπίστωσε ότι οι  προσφορές υποβλήθηκαν σε φάκελους καλά 

σφραγισμένους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 741/2018 διακήρυξη και στο άρθρο 92 

του Ν.4412/2016 και προχώρησε στην αποσφράγισή τους. 

Μετά τον έλεγχο  των Δικαιολογητικών Συμμετοχής του Οικονομικού Φορέα ΠΕΠΠΑΣ  ΜΙΛΤ. 

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι το γραμμάτιο συστάσεως 

παρακαταθήκης Νο 301 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,  ποσού 695,00 €,  που κατέθεσε  

έχει χρόνο ισχύος για τρεις μήνες και δεν είναι  σύμφωνο με το άρθρο 11 της διακήρυξης «…Η 

εγγυητική επιστολή θα ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα  μετά την λήξη του χρόνου της προσφοράς 

(180 ημέρες)», δηλαδή επί επτά μήνες. 

Επομένως η προσφορά του δεν γίνεται δεκτή και δεν μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο 

του διαγωνισμού (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών). 

Μετά τον έλεγχο  των Δικαιολογητικών Συμμετοχής του Οικονομικού Φορέα Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε,   

η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε  ότι η  Τεχνική προσφορά  του είναι πλήρης, γίνεται δεκτή και 

μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (αποσφράγιση οικονομικών 

προσφορών). 

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 16630/31.10.2018 έγγραφο της Πρόεδρου της Επιτροπής ορίστηκε 

ως ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών η 2 Νοεμβρίου 2018.  

Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή συνέταξε το με 

ημερομηνία 02.11.2018 πρακτικό Νο2 το οποίο απέστειλε προς την Οικονομική Επιτροπή, με το υπ’ 

αριθμ. πρωτ: 16832/02.11.2018 διαβιβαστικό έγγραφό της και έχει ως ακολούθως: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2  
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Για την Προμήθεια «Ελαστικών Μηχανημάτων – Οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής Έτους 2018» 
(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 

  
Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 02 Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 12:00, συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, 

η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί  

στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς  

που κατατέθηκε σχετικά με την προμήθεια του θέματος και προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.741 και 

με αρ. πρωτ: 15689/16.10.2018 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κατωτέρω υπάλληλοι: 

1. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών, πρόεδρος της Επιτροπής 
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2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ.741/2018 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την υπ' 

αριθμ. 40/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και το νομικό πλαίσιο που 

διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα κατωτέρω: 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης ήταν συνοπτικός, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

σε αυτή, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 30η   Οκτωβρίου του έτους 2018, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής - τεχνική προσφορά», η Επιτροπή συνέταξε το από 30.10.2018 πρακτικό Νο1, το οποίο 

διαβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ: 16608/30.10.2018 διαβιβαστικό έγγραφο, 

καθώς σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 18 του 

άρθρου 107 του Ν.4497/2017 εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα όλων των σταδίων της παραγράφου 2. 

Ως ημερομηνία αποσφράγισης του υποφακέλου «οικονομική προσφορά» ορίστηκε η 02 Νοεμβρίου 

2018, ημέρα Παρασκευή, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 16630/31.10.2018 έγγραφο της Επιτροπής, 

το οποίο απεστάλη προς τον συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε ο οποίος είχε 

παραδεκτή προσφορά μετά την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική 

προσφορά» . 

Η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του  οικονομικού φορέα Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε  

απέδωσε το εξής αποτέλεσμα:  31.334,00 € + (ΦΠΑ 24%) 7.520,16 €=  38.854,16 € 

Κατόπιν των ανωτέρω,  η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 

Εισηγείται 

την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανακήρυξη του οικονομικού φορέα Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε 

ως προσωρινού μειοδότη με προσφορά ποσού 38.854,16 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.   

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

− το με ημερομηνία 30.10.2018 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», 
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− το με ημερομηνία 02.11.2018 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης των υποφακέλων «οικονομική 

προσφορά», 

− κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 30.10.2018 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής», «τεχνική 

προσφορά». 

(β) Κάνει δεκτή  την προσφορά του Οικονομικού Φορέα: Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε., με έδρα στην 

Ηλιούπολη, Μ. Αντύπα 33, με ΑΦΜ 094397582, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με αρ. πρωτ. κατάθεσης 

προσφοράς 16584/30.10.2018.  

Απορρίπτει την προσφορά  του Οικονομικού Φορέα: ΠΕΠΠΑΣ  ΜΙΛΤ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ,  με έδρα 

στην Κερατέα, Λ. Αθηνών Σουνίου 21, με ΑΦΜ 066072422, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, με αρ. πρωτ. 

κατάθεσης προσφοράς 16583/30.10.2018. 

(γ) εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 02.11.2018 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «οικονομική προσφορά». 

(δ) κατακυρώνει ως προσωρινό μειοδότη της προμήθειας ελαστικών μηχανημάτων – οχημάτων 

Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018, τον Οικονομικό Φορέα ‘’Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.,’’, με τιμή 

προσφοράς 31.334,00 € + (ΦΠΑ 24%) 7.520,16 €=  38.854,16 €. 

 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής δημοτικών τελών καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2019 

Αρ. Απόφ.: 261/2018 

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 

«αναπροσαρμογής δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Λαυρεωτικής έτους 

2019» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

  Σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Στα πλαίσια της 

κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2019 είναι απαραίτητη η λήψη απόφασης για τον 

καθορισμό των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Η Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών με το αριθμ. πρωτ: ΔΥ/01.11.2018 έγγραφό της εισηγείται τα ακόλουθα: 

      «Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. 
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Ως γνωστόν, από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 

Κωδικοποιητικού Β.Δ. (171 Α΄) «Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», με τις 

τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους με τις σχετικές διατάξεις, των Ν.25/1975 (74 Α΄) 

καιΝ.429/1976 (235 Α΄), καθώς και τα άρθρα 4, 5, 17 και 20 του Ν.1080/1980 (246 Α΄),  του 

Ν.1828/1989 (άρθρο 25 παρ. 12), του Ν.2130/93 (άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), του 

Ν.2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), του Ν.2503/1997 (άρθρο 9 παρ. 14), του Ν.2539/1997 

(άρθρο 25 παρ. 3) και του Ν.3345/2005 (άρθρο 5), όπου ορίζεται ότι τα τέλη καθαριότητας και 

φωτισμού ενοποιούνται σε ένα ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, το οποίο καθορίζεται και 

επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο σκοπός του σχετικού τέλους αφορά: 

α) την αντιμετώπιση από το Δήμο των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των 

οδών, πλατειών και κοινόχρηστων γενικά χώρων, την περισυλλογή, αποκομιδή και διάθεση 

απορριμμάτων και 

β) την αντιμετώπιση των δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης και ηλεκτρικής ενέργειας 

για φωτισμό των κοινόχρηστων χώρων. 

Τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού μπορούν να διατίθενται κατ΄ αρχήν 

μόνο για την χρηματοδότηση της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι για άλλες δαπάνες του Δήμου, 

ενώ αντίστροφα όλες οι δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού πρέπει να 

καλύπτονται υποχρεωτικά από το αντίστοιχο τέλος (άρθρο 17 Ν. 1080/80). 

Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75, το Ενιαίο 

Ανταποδοτικό Τέλος Καθαριότητας – Φωτισμού, που επιβάλλεται για λογαριασμό των ΟΤΑ, 

καθορίζεται για κάθε στεγασμένο ή όχι χώρο, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, 

ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας των χώρων και τον ορισμένο με την απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου συντελεστή. 

Σύμφωνα επίσης με την παράγραφο 14 του άρθρου 9 του Ν.2503/97, όπως αυτή 

αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3345/2005 και την τροποποίηση του δια 

του άρθρου 222 του Ν.4555/18, απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή των τελών 

καθαριότητας τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, από 

την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς 

τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Σε 

περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, 

επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το αναλογούν τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε 

κατηγορία ακινήτου, μαζί με το σχετικό πρόστιμο,  αναδρομικά, από το χρόνο απαλλαγής. 

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ38347/18, τις διατάξεις του άρθρου 266 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167), τις 

διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) και της σχετικής υποχρέωσης 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 123 από 144 

του Δημοτικού Συμβουλίου, να λάβει τη σχετική απόφαση καθορισμού του ύψους των 

συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 

2019λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της παρούσας εισήγησης, παρακαλούμε να προβείτε «στη 

λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το Δ.Σ σχετικά με τον καθορισμού του συντελεστή αυτού 

ανά κατηγορία υπόχρεων με σκοπό «την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής  υπηρεσιών 

καθαριότητας  και φωτισμού των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από 

παγίως παρεχόμενες  στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα»(παρ.12 

άρθ. 25 Ν. 1828/89, Ν. 25/75 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ΄αριθ. 23745/ΕΓΚ.22/15-4-

2008 ΥΠ.ΕΣ: Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 69/2008), καθώς και τον καθορισμό των ειδικών ευπαθών 

ομάδων που δικαιούνται μείωση ή πλήρη απαλλαγή από την καταβολή των δημοτικών τελών . 

Η σχετική απόφαση που θα ληφθεί, αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες και ο καθορισμός 

των νέων συντελεστών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να 

εισπραχθούν εντός του έτους 2019 και σε συνάρτηση με το κόστος παροχής της υπηρεσίας. Για 

τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει 

τα τέλη να: 

1. καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας ώστε να μην δημιουργούνται 

ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που 

προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, 

2. μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών 

υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της 

ανταποδοτικότητας, 

3. καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι άλλες 

δαπάνες του δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία. 

Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Λαυρεωτικής: 

I. Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων  

1. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2017 

Για το έτος 2017, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 3.942.262,67€. 

• ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού:  3.252.235,19€ 

• ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από 

παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 649.469,36€ 

• KAE 3211: Τέλη καθαριότητας και φωτισμού: 40.558,12€ 

Για την περίοδο Ιανουαρίου –Σεπτεμβρίου 2017,εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 

3.085.213,27€. 

• ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού:  2.429.817,61 € 

• ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 124 από 144 

παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 636.743,36 € 

• KAE 3211: Τέλη καθαριότητας και φωτισμού: 18.652,30€ 

2. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2018 

1. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 

3.194.199,50€ 

• ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 2.319.143,33 € 

• ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από παρελθόντα 

έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 724.780,47 € 

• KAE 3211: Τέλη καθαριότητας και φωτισμού: 46.820,56€ 

• Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας καθαριότητας από το οικονομικό έτος 2017: 103.455,14€ 

2. Για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2018 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό 

συνολικού ύψους 2.300.255,64 € 

3. Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2018 το σύνολο των εσόδων του Δήμου για την 

υπηρεσία καθαριότητας, αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 5.494.455,14€. 

II. Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου, η εικόνα των 

δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως: 

1. Απολογιστικά στοιχεία δαπανών Οικονομικού Έτους 2017 

1. Για το έτος 2017, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας 

για το Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους 3.838.807,53 €. 

Στο σύνολο των δαπανών που αναγράφονται ανωτέρω, συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 

33.066,99 €, το οποίο αποτυπώνεται στον ΚΑΔ 00.6056 «Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 

Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 Ν.Δ.4260/61 και Ν.Δ.5441/66» και αφορά την υπηρεσία 

καθαριότητας. 

2. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017, οι δαπάνες που αφορούσαν την 

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους 

2.610.851,77€. 

Στο σύνολο των δαπανών που αναγράφονται ανωτέρω, συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 

24.480,00 €, το οποίο αποτυπώνεται στον ΚΑΔ 00.6056 «Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 

Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 Ν.Δ.4260/61 και Ν.Δ.5441/66» και αφορά την υπηρεσία 

καθαριότητας. 

2. Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών Οικονομικού Έτους 2018 

1.  Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018, οι δαπάνες που αφορούσαν την 

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 

2.885.113,74 €. 
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2.  Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2018 

αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 1.136.663,96 €. 

3.  Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2018το σύνολο των προβλεπόμενων 

αναγκών του Δήμου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 4.021.777,70 €. 

Ανακεφαλαιώνοντας, οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου Λαυρεωτικής, για το οικονομικό έτος 

2018, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 5.494.455,14 €., δεν ισοσκελίζουν με το 

σύνολο των δαπανών οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 4.021.777,70 €, 

δημιουργώντας χρηματικό υπόλοιπο ύψους 1.472.677,44€, το οποίο θα μεταφερθεί στο 2019 σε 

κωδικό 5113 και θα συνυπολογιστεί στα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού, για την κάλυψη δαπανών της υπηρεσίας. 

 

III. Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2019 

1. Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2019 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και ειδικότερα από τις διατάξεις της παραγράφου 4 

του άρθρου 1 του Νόμου 429/1976 (235 Α΄), παρέχεται η ευχέρεια στα Δημοτικά Συμβούλια για 

τον υπολογισμό του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού να καθορίζουν 

μέχρι επτά (7) κατηγορίες και για κάθε κατηγορία διαφορετικό συντελεστή, ανάλογα με το 

κόστος παροχής της παρεχόμενης από το Δήμο υπηρεσίας καθαριότητας,  

Από τους συντελεστές αυτούς, δύο (2) θα αφορούν στεγασμένους χώρους που 

χρησιμοποιούνται ως κατοικίες ή για την εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με εξαίρεση τις ιδιωτικές κλινικές, και πέντε (5) 

στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως, όπως καταστήματα, βιομηχανίες κλπ.. με τον περιορισμό 

ωστόσο ότι η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας, δεν 

μπορεί να ορισθεί μεγαλύτερη του πενταπλασίου της μικρότερης. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 

193/2017απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 

2018, είχαν διαμορφωθεί ως ακολούθως: 

 

Κ α τ η γ ο ρ ί ε ς  Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς  

Οικιακή χρήση 1,44 € / τ.μ. 

Για καταστήματα πάσης φύσεως, πτηνοτροφικές & κτηνοτροφικές 
μονάδες, μάνδρες οικοδομών, parking σκαφών, επαγγελματικές 
αποθήκες, συνεργεία – πλυντήρια αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών 
καυσίμων, εργαστήρια κατασκευών, τα γραφεία παροχής 

Α) στεγασμένοι χώροι 2,56 € / 
τ.μ. 

Β) μη στεγασμένοι χώροι 1,54 
€ / τ.μ. 
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υπηρεσιών, κτήματα για εκδηλώσεις, κινηματογράφους, κλπ. 

Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επιχειρήσεις υψηλής, μέσης και χαμηλής 
όχλησης supermarkets, πολυκαταστήματα, φυτώρια, τράπεζες, 
κεραίες κινητής τηλεφωνίας και ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, 
ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικά καταλύματα, camping, 
κατασκηνώσεις, κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του δημοσίου 
και του ευρύτερου δημοσίου τομέα (ΟΛΛ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΙΚΑ, ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΤΕΛΩΝΕΙΟ, ΟΑΕΔ, κλπ), 
κτήρια και γήπεδα ΑΠΕ, κλπ. 

Α) χώροι στεγασμένοι: μέχρι 
6.000 τ.μ. 5,03 €/m2, 

από 6.001 τ.μ. και άνω 3,02 
€/m2. 

Β) χώροι μη στεγασμένοι 
μέχρι 6.000 τ.μ. 5,03 €/m2, 

από 6.001 τ.μ. και άνω 1,51 
€/m2. 

Επιχειρηματικό πάρκο Κερατέας τύπου Β’ Α) χώροι στεγασμένοι 2,56 
€/m2  

Β) χώροι μη στεγασμένοι 1,54 
€/m2. 

ΔΕΗ / ΑΗΣ Α) χώροι στεγασμένοι μέχρι 
6.000 τ.μ. 7,20 €/m2, 

από 6.001 τ.μ. και άνω 4,32 
€/m2, 

Β) χώροι μη στεγασμένοι 
μέχρι 6.000 τ.μ. 7,20 €/m2, 

από 6.001 τ.μ. και άνω 2,16 
€/m2. 

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

χρησιμοποιούμενη ή δυνάμει να χρησιμοποιηθεί επιφάνεια. 

Δεδομένης της ανάγκης για την παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας και στις εκτός σχεδίου 

περιοχές, το τέλος επιβάλλεται και στα ακίνητα που βρίσκονται σε αυτές (ΣτΕ 2806/94, ΣτΕ 

1012/2002) 

Σύμφωνα με τους ισχύοντες συντελεστές του 2018 και ανάλογα με το σύνολο των τ.μ. που 

κοινοποιούνται στην εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας η πρόβλεψη των εσόδων για το 

2019 έχει ως ακολούθως: 

Κατηγορία χώρων Τ.Μ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ Τ.Μ. Προβλεπόμενα Έσοδα 

Οικιακή χρήση 1.842.383,00 1,44 2.653.031,52 € 

Γενική Χρήση 630.177,00 2,56 1.613.253,12 € 

Σύνολο Εσόδων βάσει τ.μ. 4.266.284,64 € 

 

Ωστόσο συνυπολογίζοντας και άλλους κωδικούς εσόδων που αφορούν την υπηρεσία 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, το προβλεπόμενο ύψος των εσόδων για το έτος 2019, 
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αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των 9.485.538,12€. Αναλυτικά: 

• ΚΑΕ 0311.01: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 3.516.284,68€ 

• ΚΑΕ 0311.02: Τέλη καθαριότητας από Μαρίνα: 15.000,00 € 

• ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από 

παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά: 750.000,00 € 

• KAE 3211: Τέλη καθαριότητας και φωτισμού: 3.731.576,00€ 

• ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας καθαριότητας έτους 2018: 1.472.677,44€ 

Σημείωση: Για το οικονομικό έτος 2019, από το σύνολο των προβλεπόμενων εσόδων της υπηρεσίας 

καθαριότητας ύψους 9.485.538,12 €, προβλέπεται ότι λόγω των αυξημένων αιτήσεων για διακοπή 

ηλεκτροδότησης / απώλεια εσόδων λόγω μη χρησιμοποίησης, αλλά και λόγω της οικονομικής 

συγκυρίας δεν θα εισπραχθεί ένα ποσό περίπου της τάξης των 261.557,24 €, το οποίο αντιστοιχεί σε 

2,8% των συνολικών προβλεπόμενων εσόδων.  

Συνεπώς το σύνολο των προβλεπόμενων εσόδων για το οικον. έτος 2019 αναμένεται να ανέλθει 

στο ύψος των 9.223.980,88 €. 

2. Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2019 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν τον 

ακόλουθο πίνακα με τις προβλεπόμενες δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας 

καθαριότητας και φωτισμού και απαιτείται να καλυφθούν από τα αντίστοιχα έσοδα της 

υπηρεσίας καθαριότητας: 

Κ.Α. ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 863.132,86 € 

20-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμε 110.000,00 € 

20-6021.001 Τακτικές αποδοχές-με σύμβαση αορίστου χρόνου 133.000,00 € 

20-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμε 20.000,00 € 

20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 42.120,00 € 

20-6051.001 Εργοδ. εισφορές ΙΚΑ τακτικού προσωπικού 4.078,04 € 

20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 42.030,08 € 

20-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 32.191,62 € 

20-6051.006 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 61.809,84 € 
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20-6052.001 Εργοδ. εισφορές ΙΚΑ   με σύμβαση αορίστου χρόνου 36.465,48 € 

20-6054.001 Εργοδοτ. εισφορές εκτάκτου Προσωπικού ΙΚΑ 10.554,00 € 

20-6054.002 Εργ.εισφ.ΙΚΑ συμβάσεων έργου. συμφ.ν.4325/2015 27.000,00 € 

20-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ 34.677,98 € 

20-6061. Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολο 30.000,00 € 

20-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προ 20.000,00 € 

20-6117.001 Αμοιβές για συμβάσεις έργου  σύμ.με ν.4325/2015 113.974,92 € 

20-6151.001 Δικαιώματα τρίτων ΔΕΗ από είσπραξη τελών φόρων κ.λ 250.000,00 € 

20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλα 800.000,00 € 

20-6232.002 Μίσ0.κτηρ. με αύλειο χώρο για φιλοξενία κέντρ.ανακ 10.567,20 € 

20-6233.001 Μισθώματα μηχανημάτων 24.800,00 € 

20-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 25.000,00 € 

20-6262.001 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Κερατέας 24.800,00 € 

20-6262.002 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Λαυρίου 24.800,00 € 

20-6262.003 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Αγ.Κων/νου 24.800,00 € 

20-6262.005 Διαμ.πεζ.-εσοχών-κατ.κτιστ.Π για χωρ.χώρ.κάδων απ. 24.800,00 € 

20-6262.007 Συντήρηση Η/Μ εγκατ.και εγκατ.ηλεκτρ.κ.χ. Δ.Ε.Λαυρ 24.800,00 € 

20-6262.008 Συντήρηση Η/Μ εγκατ.και εγκατ.ηλεκτρ.κ.χ. Δ.Ε.Κερ 24.800,00 € 

20-6262.009 Συντήρηση Η/Μ εγκατ.και εγκατ.ηλεκτρ.κ.χ. Τ.Κ Αγ.Κ 24.800,00 € 

20-6262.011 Διαμόρφ.πρασ.σημείου στο κτίριο ανακυκλ.Κερατέας 10.000,00 € 

20-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 300.520,00 € 

20-6263.002 Συντήρηση ελαστικών 17.000,00 € 

20-6264.001 Συντήρηση επισκευή λοιπών μηχανημάτων 24.800,00 € 

20-6264.003 Επισκευή-τροποποπ.συμπιεστή απορριμ.ΣΜΑ Κερατέας 24.800,00 € 

20-6265.001 Επισκευή -συντήρηση κάδων 24.800,00 € 

20-6265.004 Τροποποίηση και αυτοματοποίηση απορριμ/τιων ΣΜΑ 54.560,00 € 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 129 από 144 

20-6265.007 
Εργασίες μετασκ. Και συμπλήρωσης συστημάτων οχήματος 
μεταφοράς απορ/ων  24.800,00 € 

20-6265.008 Επισκευή και συντήρηση ανοικτών απορ/ων 10ΚΜ 24.800,00 € 

20-6274.001 Δαπάνες Καθαρισμού εσωτερικών χώρων δημ. Κτιρίων 24.800,00 € 

20-6275.001 Δαπάνες καθαρισμού -πλύσιμο κάδων 24.800,00 € 

20-6275.002 Δαπάνες καθαρισμού δημοτικών αφοδευτηρίων 24.800,00 € 

20-6279.001 Ενεργ.Αναβαθ.-Αυτοματ.Συστημ,Ηλεκ/σμου κοιν.χώρων 2.000,00 € 

20-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 12.000,00 € 

20-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 5.000,00 € 

20-6411. Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμ 20.000,00 € 

20-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπα 500,00 € 

20-6633. Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ 10.000,00 € 

20-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ 550.000,00 € 

20-6661.001 Υλικά συντήρησης και επισκευής αποθηκών 24.800,00 € 

20-6681. Υλικά φαρμακείου 5.000,00 € 

20-6721.001 Εισφορά  Ειδ.Διαβ.Συνδέσμου για  απορρίμματα 650.000,00 € 

20-7131.001 Προμ.φωτισ.σωμ.LED στα πλ.πιλ.προγρ.εν.αναβ.ΦΟΠ Δ.Ε Λαυρίου 24.800,00 € 

20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 24.800,00 € 

20-7131.004 Προμήθεια λοιπού Η/Μ εξοπλισμού 15.000,00 € 

20-7131.008 Προμήθεια κολόνων φωτισμού Δ.Ε. Λαυρεωτικής 24.800,00 € 

20-7131.009 Προμήθια ηλεκτρολογικού υλικού 74.400,00 € 

20-7131.010 Προμήθ.και τοποθ.γεφυροπλάστιγγας στο ΣΜΑ Κερατέας 24.800,00 € 

20-7131.012 Προμήθεια κολόνων φωτισμού Δ.Ε. Κερατέας 24.800,00 € 

20-7131.013 Προμήθεια κολώνων φωτισμού Τ.Κ. Άγ. Κων. 24.800,00 € 

20-7131.014 
Προμήθεια φωτοβολταικών αυτόνομων συστημάτων φωτισμού για 
τη Δ.Ε. Λαυρίου 24.800,00 € 

20-7131.015 
Προμήθεια φωτοβολταικών αυτόνομων συστημάτων φωτισμού για 
τη Δ.Ε. Κερατέας 24.800,00 € 

20-7131.016 
Προμήθεια φωτοβολταικών αυτόνομων συστημάτων φωτισμού για 
τη Τ.Κ. Αγ. Κωνστ. 24.800,00 € 

20-7131.017 Προμ.φωτισ.σωμ.LED στα πλ.πιλ.προγρ.εν.αναβ.ΦΟΠ Δ.Ε. Κερατέας 24.800,00 € 

20-7131.018 Προμ.φωτισ.σωμ.LED στα πλ.πιλ.προγρ.εν.αναβ.ΦΟΠ Τ.Κ Αγ. Κων. 24.800,00 € 
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20-7132.007 Προμήθεια μεταχειρ.ανοικτών ημιφορτηγών 24.800,00 € 

20-7134.002 Προμήθεια τηλεματ. συστημ.παρακολούθησης, εντοπισμ 24.800,00 € 

20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά 40.000,00 € 

20-7135.006 Λοιπός εξοπλισμός 3.000,00 € 

20-7135.007 Προμήθεια κάδων Δ.Ε. Κερατέας 24.800,00 € 

20-7135.008 Προμήθεια κάδων Δ.Ε. Λαυρίου 24.800,00 € 

20-7135.009 Προμήθεια κάδων Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου 24.800,00 € 

20-7135.010 Προμήθεια τροχών κάδων απορ/των 5.000,00 € 

20-7135.012 Προμήθεια ανοικτών κάδων 10ΚΜ 50.000,00 € 

20-7321.002 Φωταγ.δημ.κτιρ.- Επέκτ. δικτ. ηλεκτροφ. Δ.Ε.Κερατ 24.800,00 € 
20-7321.003 Φωταγ.δημ.κτιρ.- Επέκτ.δικτ.ηλεκτροφ.Δ.Ε. Λαυρίου 24.800,00 € 

20-7321.004 Φωταγ.δημ.κτιρ.- Επέκτ.δικτ.ηλεκτροφ.Τ.Κ. Αγ. Κων. 24.800,00 € 

20-7322.004 Φωταγώγηση πλατειών,πάρκων κ.λ.π Δ.Ε.Κερατέας 24.800,00 € 

20-7322.005 Φωταγώγηση πλατειών,πάρκων κ.λ.π Δ.Ε.Λαυρίου 24.800,00 € 

20-7322.006 Φωταγώγηση πλατειών, πάρκων κ.λ.π.Τ.Κ Αγ.Κωνστ 24.800,00 € 

20-7412.002 Ηλεκτρολογικές εργασίες 24.800,00 € 

20-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 11.500,00 € 

20-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 32.000,00 € 

20-8115.001 Διάφορα έξοδα 5.000,00 € 

20-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 15.000,00 € 

20-8121.001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 15.049,24 € 

20-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 3.662.849,62 € 

ΣΥΝΟΛΟ 9.223.980,88 € 

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2018, αναμένεται να ανέλθουν συνολικά στο ύψος των 

9.223.980,88 € 

Συμπεράσματα: 

Συνεπώς, οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Λαυρεωτικής, για το οικονομικό 

έτος 2018, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 9.223.980,88 €, ισοσκελίζουν με το 

σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 

9.223.980,88 €, καλύπτοντας έτσι το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού, μη δημιουργώντας ανάγκη αναπροσαρμογής των καθορισμένων 

συντελεστών των τελών καθαριότητας. Οπότε προτείνουμε τη διατήρηση των συντελεστών, ανά 

κατηγορία υπόχρεου, ως ακολούθως: 
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Κ α τ η γ ο ρ ί ε ς  Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς  

Οικιακή χρήση 1,44 € / τ.μ. 

Για καταστήματα πάσης φύσεως, πτηνοτροφικές & κτηνοτροφικές 
μονάδες, μάνδρες οικοδομών, parking σκαφών, επαγγελματικές 
αποθήκες, συνεργεία – πλυντήρια αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών 
καυσίμων, εργαστήρια κατασκευών, τα γραφεία παροχής 
υπηρεσιών, κτήματα για εκδηλώσεις, κινηματογράφους, κλπ. 

Α) στεγασμένοι χώροι 2,56 € / 
τ.μ. 

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

Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επιχειρήσεις υψηλής, μέσης και χαμηλής 
όχλησης supermarkets, πολυκαταστήματα, φυτώρια, τράπεζες, 
κεραίες κινητής τηλεφωνίας και ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, 
ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικά καταλύματα, camping, 
κατασκηνώσεις, κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του δημοσίου 
και του ευρύτερου δημοσίου τομέα (ΟΛΛ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΙΚΑ, ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΤΕΛΩΝΕΙΟ, ΟΑΕΔ, κλπ), 
κτήρια και γήπεδα ΑΠΕ, κλπ. 

Α) χώροι στεγασμένοι: μέχρι 
6.000 τ.μ. 5,03 €/m2, 

από 6.001 τ.μ. και άνω 3,02 
€/m2. 

Β) χώροι μη στεγασμένοι μέχρι 
6.000 τ.μ. 5,03 €/m2, 

από 6.001 τ.μ. και άνω 1,51 
€/m2. 

Επιχειρηματικό πάρκο Κερατέας τύπου Β’ Α) χώροι στεγασμένοι 2,56 €/m2  

Β) χώροι μη στεγασμένοι 1,54 
€/m2. 

ΔΕΗ / ΑΗΣ Α) χώροι στεγασμένοι μέχρι 
6.000 τ.μ. 7,20 €/m2, 

από 6.001 τ.μ. και άνω 4,32 
€/m2, 

Β) χώροι μη στεγασμένοι μέχρι 
6.000 τ.μ. 7,20 €/m2, 

από 6.001 τ.μ. και άνω 2,16 
€/m2. 

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

χρησιμοποιούμενη ή δυνάμει να χρησιμοποιηθεί επιφάνεια. 

Δεδομένης της ανάγκης για την παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας και στις εκτός σχεδίου 

περιοχές, το τέλος επιβάλλεται και στα ακίνητα που βρίσκονται σε αυτές (ΣτΕ 2806/94, ΣτΕ 

1012/2002), εξαιτίας του γεγονότος ότι παρέχονται από το Δήμο Λαυρεωτικής και οι 

αντίστοιχες υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 

3. Απαλλασσόμενες κατηγορίες. 

Υπενθυμίζουμε ότι, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του 

Ν.3345/16-06-2005 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 222 του Ν.4555/18, η οποία ορίζει ως 

υποχρεωτική την πλήρη απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας των ακινήτων, στα οποία 

διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του 
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νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Πρόκειται για κατηγορία ακινήτων, στεγασμένων ή μη, που δεν 

ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται, δηλαδή δεν εκμισθώνονται, δεν ιδιοκατοικούνται 

ούτε γίνεται χρήση τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.  

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 

3 του άρθρου 13 του Ν.4368/16 και ισχύει, με ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που 

λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση 

δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, 

τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, 

όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους 

δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του Ν.4389/16. 

Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 151/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.193/2017 απόφαση, ισχύουν οι εξής απαλλαγές / μειώσεις: 

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

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

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

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

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

12.000,00, μείωση 50% 

5. Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, μείωση100%. 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται 

από το νόμο. 

Συνεπώς προτείνουμε τη διατήρηση των ανωτέρω απαλλαγών / μειώσεων από τα τέλη 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τις ευπαθείς ομάδες, με την κατάθεση των απαραίτητων 

δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται από το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων της Διεύθυνσης 

Οικονομικών του Δήμου Λαυρεωτικής.» 

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 των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 Κωδικοποιητικού Β.Δ. (171 Α΄) 

«Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

− τις διατάξεις του Ν.1080/1980 (246 Α΄),   

− τις υπ’ αριθμ. 151/2016 και 193/2017 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής  
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και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη ΜΗ αναπροσαρμογή των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και 

Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2019 και τη διατήρηση αυτών 

στο ύψος που έχουν καθορισθεί για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 151/2016 

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.193/2017 απόφαση 

όσο αφορά τις προϋποθέσεις απαλλαγής ή μείωσης των δημοτικών τελών καθαριότητας & 

ηλεκτροφωτισμού για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για: α) Καθορισμό κοινού συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων 

Χώρων (Φ.Η.Χ.) για όλες τις κατηγορίες, για την Δ.Ε.Η., έτους 2019, β) Κατανομή Φ.Η.Χ. έτους 

2019 στον Δήμο Λαυρεωτικής και στα Ν.Π.Δ.Δ. με τις επωνυμίες «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 

Αρ. Απόφ.: 262/2018    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «καθορισμού 

κοινού συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για όλες τις κατηγορίες, για την 

Δ.Ε.Η., έτους 2019, β) Κατανομή Φ.Η.Χ. έτους 2019 στον Δήμο Λαυρεωτικής και στα Ν.Π.Δ.Δ. με τις 

επωνυμίες «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1ζ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα 

Καλλικράτης) η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή φόρων, 

τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου 

περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται προηγούμενη εισήγηση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το από 01.11.2018 έγγραφό της εισηγείται τα 

κατωτέρω: 

«Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ.58/2011, 329/2011, 71/2014, 108/2014 181/2015, 

152/2016 και 194/2017 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής καθορίστηκε ο Φ.Η.Χ. σε 

κοινό συντελεστή 0,37 ευρώ ανά τ.μ. 

Για το έτος 2017 ο Δήμος εισέπραξε 910.254,63 ευρώ. Για το 2018 υπολογίζεται ότι θα εισπραχθεί 

ποσό ύψους 910.012,04 ευρώ. Η Δ.Ε.Η. Α.Η.Σ. έχει προσφύγει δικαστικά για βεβαιωμένες οφειλές 

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

βεβαιωμένων οφειλών εν αναμονή της απόφασης από την εκδίκαση της υπόθεσης. Έως τη λήξη του 
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τρέχοντος έτους, η Δ.Ε.Η. Α.Η.Σ., προβλέπεται να καταβάλει το συνολικό ποσό των βεβαιωμένων 

οφειλών της και όχι το 40% το οποίο απέδιδε κατά τα προηγούμενα έτη. 

Η εταιρεία ¨ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.¨ κατέβαλε το ποσό των 269.314,15 ευρώ το 

οποίο αφορά την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της  προς τη Δ.Ε.Η. που αφορούν το Δήμο 

Λαυρεωτικής. 

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

του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από 

0,02 ευρώ έως 0,07 ευρώ ετησίως κατά τ.μ. Ο συντελεστής αυτός εφόσον έχει καθορισθεί (εφάπαξ ή 

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

Δημοτικού Συμβουλίου σε ποσοστό μέχρι 20% για κάθε οικονομικό έτος. 

Σύμφωνα με την παρ.6β  του άρθρου 113 του Ν.1892/90 (ΦΕΚ101/Α), προβλέπεται ότι ¨ ο φόρος 

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

προσαυξάνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περαιτέρω μέχρι 25%, προκειμένου το 

πρόσθετο αυτό ποσό να διατίθεται αποκλειστικά για ενίσχυση των κονδυλίων λειτουργικών 

δαπανών και συντήρησης των σχολείων¨. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Φ.Η.Χ. για το έτος 2019 μπορεί να διαμορφωθεί στο ποσό του 1.303.290,45 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής: 

 i) σε ποσό ύψους 910.012,04 ευρώ από χρεώσεις παροχών οικιακής και γενικής χρήσης 

 ii) σε ποσό ύψους 123.964,26 ευρώ των βεβαιωμένων οφειλών της Δ.Ε.Η. Α.Η.Σ.  

 iii) σε ποσό ύψους 269.314,15 ευρώ των βεβαιωμένων οφειλών της εταιρείας ¨ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε ¨ 

 Το ανωτέρω ποσό μπορεί να κατανεμηθεί ως εξής: 

Α. Ποσό που μπορεί να αντιστοιχεί στο Δήμο: 2.459.492  τ.μ x 0,278 = 683.738,78 ευρώ 

Β. Ποσό που μπορεί να αντιστοιχεί στις Σχολικές Επιτροπές από εισπράξεις μέσω Δ.Ε.Η. (0,37 €/τ.μ x 

25% = 0,092 €/τ.μ) 2.459.492 τ.μ x 0,092 = 226.273,26 ευρώ, από Δ.Ε.Η. Α.Η.Σ. εργοστάσιο 

123.964,26 ευρώ x 25%= 30.991,07 ευρώ και από την εταιρεία ¨ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Α.Β.Ε.Ε. ¨ 269.314,15 ευρώ x 25% = 67.328,54 ευρώ. 

Το συνολικό ποσό το οποίο μπορεί να αποδοθεί στις Σχολικές Επιτροπές ανέρχεται σε 324.592,87 

ευρώ.   

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

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

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να μη γίνει 

αναπροσαρμογή του κοινού συντελεστή ΦΗΧ για όλες τις κατηγορίες για το έτος 2019 και να 

ισχύσει ότι ίσχυε και τα έτη 2017 και 2018.   

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 
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− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ.13 του Ν.1828/1989, 

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

−  την αρ. πρωτ: ΔΥ/01.11.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη μη αύξηση του συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων 

Χώρων (Φ.Η.Χ.) για το έτος 2019. Ειδικότερα: 

1) Τον καθορισμό του συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για το έτος 2019 ως 

κατωτέρω: 

Α. Για τις οικίες: 0,37 ευρώ ανά τ.μ. 

Β. Για την κατηγορία: βιομηχανίες, κλπ, 

− στεγασμένοι χώροι άλλης χρήσεως πλην κατοικιών: 0,75 ευρώ ανά τ.μ. 

− μη στεγασμένοι χώροι άλλης χρήσεως πλην κατοικιών: 0,37 ευρώ ανά τ.μ. 

Ο κοινός συντελεστής Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) που θα δοθεί στην ΔΕΗ, για όλες 

τις κατηγορίες για το έτος 2019, να παραμείνει στο ποσό των 0,37 ευρώ ανά τ.μ. 

2) Την κατανομή του ποσού των 1.303.290,45 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε: 

− ποσό ύψους 910.012,04 ευρώ από χρεώσεις παροχών οικιακής και γενικής χρήσης 

− ποσό ύψους 123.964,26 ευρώ των βεβαιωμένων οφειλών της Δ.Ε.Η. Α.Η.Σ.  

− ποσό ύψους 269.314,15 ευρώ των βεβαιωμένων οφειλών της εταιρείας ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε’’ 

ως εξής: 

Α. Ποσό που μπορεί να αντιστοιχεί στο Δήμο: 2.459.492  τ.μ x 0,278 = 683.738,78 ευρώ 

Β. Ποσό που μπορεί να αντιστοιχεί στις Σχολικές Επιτροπές από εισπράξεις μέσω Δ.Ε.Η. (0,37 €/τ.μ x 

25% = 0,092 €/τ.μ) 2.459.492 τ.μ x 0,092 = 226.273,26 ευρώ, από Δ.Ε.Η. Α.Η.Σ. εργοστάσιο 

123.964,26 ευρώ x 25%= 30.991,07 ευρώ και από την εταιρεία ¨ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Α.Β.Ε.Ε. ¨ 269.314,15 ευρώ x 25% = 67.328,54 ευρώ. 

Το συνολικό ποσό το οποίο μπορεί να αποδοθεί στις Σχολικές Επιτροπές ανέρχεται σε 324.592,87 

ευρώ.   

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ορισμού Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου 

«κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γηπέδου του 

Δημοτικού Σταδίου ‘’ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής» 

Αρ. Απόφ.:263/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «ορισμού 

Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού 
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εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γηπέδου του Δημοτικού Σταδίου ‘’ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ’’ Δήμου 

Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 

16986/06.11.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

«Έχοντας υπόψη: 

1. Το υπ' αρ. πρωτ. 13141/23.08.2018(ΑΔΑΜ:18SYMV003598936) συμφωνητικό που υπεγράφη 

μεταξύ Δήμου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «Κ/ΞΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ “ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ” ΔΗΜΟΥ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

2. Την υπ' αρ. πρωτ. 13373/2018 απόφαση Δ/ντριας Τ.Υ με την οποία ορίσθηκε η επίβλεψη του 

έργου. 

3. Την υπ' αρ. πρωτ. 13446/2018 απόφαση Δ/ντριας Τ.Υ με την οποία ορίσθηκε  η Επιτροπή 

Παραλαβής  Φυσικού Εδάφους 

Και Επειδή 

Σύμφωνα με το άρθρο 151 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 «… Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής 

φυσικού εδάφους, η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά 

ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και επιβλέπων…» 

Εισηγούμαι 

την έγκριση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους όπως έχει συγκροτηθεί με την υπ΄ αρ. 

πρωτ. 13446/2018 απόφαση της Δ/ντριας Τ.Υ.». 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με την 

αριθμ. πρωτ. 13446/31.08.2018 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών έγινε 

η συγκρότηση της Επιτροπής αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών: 

1. Αναστασία Μαγγενάκη, Αρχ. Μηχανικό ΠΕ, Διευθύντρια της Τ.Υ.  

2. Σταύρο Ζερβουδάκη Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, Επιβλέποντα μηχανικό του έργου- 

Συντονιστή της ομάδας επίβλεψης 

3. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, Χημ. Μηχανικό ΠΕ 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α ́), ως ισχύουν 

− Το εδάφιο ε  ́της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

− Την αριθμ. πρωτ:  13446/31.08.2018 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής 
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

ορίζει Επιτροπή Παραλαβή Φυσικού Εδάφους για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ “ΠΑΝ. 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ” ΔΗΜΟΥ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» τους κάτωθι υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών: 

1. Αναστασία Μαγγενάκη, Αρχ. Μηχανικό ΠΕ, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δήμου Λαυρεωτικής 

2. Σταύρο Ζερβουδάκη Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, Επιβλέποντα μηχανικό του έργου - Συντονιστή 

της ομάδας επίβλεψης 

3. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, Χημ. Μηχανικό ΠΕ 

Η παραπάνω Επιτροπή θα καλείται από τον ανάδοχο προκειμένου να προβαίνει στην παραλαβή του 

φυσικού εδάφους του χώρου εκτέλεσης του έργου. 

 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής φυσικού εδάφους του 

έργου «κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γηπέδου 

του Δημοτικού Σταδίου ‘’ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής» 

Αρ. Απόφ.:264/2018 

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 πρωτοκόλλου παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: 

κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γηπέδου του 

Δημοτικού Σταδίου ‘’ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής». 

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

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

προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην 

ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια 

πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

ψηφίσουν σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην 

ημερήσια διάταξη, προκειμένου να μην υπάρξει χρονική καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου. 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα 

μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 

πρωτ: 16991/06.11.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:  

Έχοντας υπόψη: 
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1. Το υπ' αρ. πρωτ. 13141/23.08.2018 (ΑΔΑΜ:18SYMV003598936) συμφωνητικό που 

υπεγράφη μεταξύ Δήμου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «Κ/ΞΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» για την εκτέλεση του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ “ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ” ΔΗΜΟΥ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

2. Την υπ' αρ. πρωτ. 13373/2018 απόφαση Δ/ντριας Τ.Υ με την οποία ορίσθηκε η επίβλεψη του 

έργου. 

3. Την υπ' αρ. πρωτ. 13446/2018 απόφαση Δ/ντριας Τ.Υ με την οποία ορίσθηκε  η Επιτροπή 

Παραλαβής  Φυσικού Εδάφους 

4. Την υπ' αρ.263/2018 (ΑΔΑ: 6ΑΘΕΩΛ1-ΖΟΨ) απόφαση Ο.Ε με την οποία εγκρίθηκε η 

Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Εδάφους 

5. Το από 10.09.2018 Πρακτικό Παραλαβής Φυσικού Εδάφους με το συνημμένο εξαρτημένο 

τοπογραφικό διάγραμμα οριζοντιογραφικής και υψομετρικής αποτύπωσης φυσικού εδάφους στη 

θέση κατασκευής του έργου. 

6. Το γεγονός ότι το ανωτέρω Πρακτικό και το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα 

υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο. 

Εισηγούμαι 

την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής Φυσικού Εδάφους.  

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α ́), ως ισχύουν 

− Το υπ' αρ. πρωτ: 13141/23.08.2018 (ΑΔΑΜ:18SYMV003598936) συμφωνητικό ανάθεσης έργου 

− Την υπ’ αριθμ.263/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε ο ορισμός της 

Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους 

− Την αριθμ. πρωτ: 16991/06.11.2018 εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής 

− Το από 10.09.2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Φυσικού Εδάφους 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει το από 10.09.2018 Πρωτόκολλο Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ “ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ” ΔΗΜΟΥ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», όπως συντάχθηκε και 

υπογράφθηκε από την Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Εδάφους, με το συνημμένο εξαρτημένο 

τοπογραφικό διάγραμμα οριζοντιογραφικής και υψομετρικής αποτύπωσης φυσικού εδάφους στη 

θέση κατασκευής του έργου. 
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του ακινήτου που στεγάζεται το 

Ορυκτολογικό Μουσείο της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου στο Σύλλογο με την 

επωνυμία ‘’Εταιρεία Ορυκτοφίλων’’ 

Αρ. Απόφ.:265/2018 

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 «δωρεάν παραχώρησης χρήσης του ακινήτου που στεγάζεται το 

Ορυκτολογικό Μουσείο της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου στο Σύλλογο με την επωνυμία 

‘’Εταιρεία Ορυκτοφίλων’’». 

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

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

προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην 

ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια 

πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

ψηφίσουν σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην 

ημερήσια διάταξη, προκειμένου να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του 

Ορυκτολογικού Μουσείου. 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα 

μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 7624/1991 δωρητήριο συμβόλαιο Συμβολαιογράφου Κοσμά 

Αλιβιζάτου, το  κτίριο στο οποίο στεγάζεται  σήμερα  το Ορυκτολογικό Μουσείο, δωρήθηκε στην 

τότε Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, με σκοπό «…τη στέγαση του Ορυκτολογικού Μουσείου».  Μετά 

τη συνένωση, το συγκεκριμένο ακίνητο περιήλθε στον Καλλικρατικό  Δήμο Λαυρεωτικής. Το ίδιο 

ισχύει και για τα εκθέματα, τα οποία είχαν δωρηθεί στο Σύλλογο από τους  συλλέκτες - μέλη του 

Συλλόγου. 

Ο ανασυσταθείς Σύλλογος  με την επωνυμία «Εταιρία Ορυκτοφίλων» στην από 29/10/2012 αίτησή 

του προς το Τοπικό Συμβούλιο Αγίου Κωνσταντίνου, δηλώνει ότι τα εκθέματα του ανήκουν κατά 

κυριότητα. Το ίδιο δε αποδέχεται και το Τοπικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 26/2012 κατά 

πλειοψηφία απόφασή του, με την οποίαν διατυπώνει γνώμη προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη 

χρήση του κτιρίου του Μουσείου κλπ. 

Σήμερα η λειτουργία του μουσείου, εξυπηρετείται από ανθρώπους της διοίκησης καθώς και από 

μέλη της Εταιρείας Ορυκτοφίλων, εθελοντικά, σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου. 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.3463/2006 ‘’Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων’’: «…1. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να 

παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση 

ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει. 

2.  Ομοίως με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται 

δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο 

δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα….» 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010 

 τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.3463/2006 

 το υπ’ αριθ.7624/31-10-1991 Συμβόλαιο της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου, 

παραχωρήθηκε στην τέως κοινότητα Αγίου Κων/νου με σκοπό να χρησιμεύσει ως χώρος έκθεσης 

των ορυκτών (μουσείο) της Εταιρείας Ορυκτοφίλων 

 τι καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία ‘’Εταιρεία Ορυκτοφίλων’’ 

 το γεγονός ότι με τη δραστηριότητά του το εν λόγω Σωματείο προάγει τα τοπικά 

συμφέροντα 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτου έκτασης 700 τ.μ. 

στο οποίο στεγάζεται το Ορυκτολογικό Μουσείο Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, στο 

Σωματείο με την επωνυμία ‘’Εταιρεία Ορυκτοφίλων’’. 

 
 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2018 – αποδοχή ποσών 

Αρ. Απόφ.:266/2018 

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 «εισήγησης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2018 – αποδοχή ποσών». 

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 
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προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην 

ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια 

πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

ψηφίσουν σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην 

ημερήσια διάταξη, προκειμένου να μη χαθεί η χρηματοδότηση του Δήμου Λαυρεωτικής και να 

ξεκινήσουν οι διαδικασίες δημοπράτησης. 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα 

μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  

 «Με την υπ. αριθ. 239/27.12.2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίσθηκε ο 

Προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2018, ο οποίος εγκρίθηκε για την 

νομιμότητά του, σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α.Π. 112666/39859/30.01.2018 Απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

Με τις υπ΄αριθμ.76/2018, 109/2018, 150/2018 και 170/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 

εγκρίθηκαν η 1η, η 2η, η 3η  και η 4η τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2018 αντίστοιχα. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε την έγκριση της 5ης τροποποίησης του Δημοτικού 

Προϋπολογισμού με τις εξής μεταβολές: 

Α. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΩΝ 

   1.  Αποδοχή ποσού 239.999,52 ευρώ, το οποίο αφορά τη χρηματοδότηση  του Δήμου Λαυρεωτικής 

για την ανάπλαση τεσσάρων παραλιών του Δ. Λαυρεωτικής (κατασκευή εγκαταστάσεων και 

υποδομών σε 4 παραλίες του Δήμου που θα αφορούν την ψυχαγωγία και την άθληση ατόμων με 

κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένης κινητικότητας) βάσει της Α.Π.: 4912/1640/Α3/03.08.2018 

Απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ, περί ένταξης της Πράξης 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη 

μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία ». 

   2.  Αποδοχή ποσού 275.306,00 ευρώ, το οποίο αφορά τη χρηματοδότηση της προμήθειας υλικών 

συντήρησης  αποκατάστασης Φοινικοδάσους Λαυρίου βάσει της υπ’ Αρ. Απόφασης 143.4/2018 του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.  

   3.   Αποδοχή ποσού 300.000,00 ευρώ, το οποίο αφορά τη χρηματοδότηση του Δήμου Λαυρεωτικής 

του Ν. Αττικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από 

θεομηνίες (ΣΑΕ 055) βάσει της Α.Π.60556/31.10.2018 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 

Β. Αύξηση των παρακάτω Κ.Α εσόδων 

       Σύμφωνα με τα ανωτέρω: 
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       1. Αυξάνεται ο Κ.Α.1322.024 που αφορά τη χρηματοδότηση  του Δήμου Λαυρεωτικής για την 

ανάπλαση τεσσάρων παραλιών του Δ. Λαυρεωτικής κατά 239.999,52 ευρώ με ισόποση αύξηση του 

Κ.Α. εξόδων 64-7326.001. 

      2. Αυξάνεται ο Κ.Α.1329.019 που αφορά τη χρηματοδότηση της προμήθειας υλικών συντήρησης 

και αποκατάστασης Φοινικοδάσους Λαυρίου κατά 275.306,00 ευρώ με ισόποση αύξηση του Κ.Α. 

εξόδων  30-7135.019.  

       3. Αυξάνεται ο Κ.Α.1322.018 που αφορά τη χρηματοδότηση του Δήμου Λαυρεωτικής του Ν. 

Αττικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από 

θεομηνίες κατά 300.000,00 ευρώ με αύξηση των Κ.Α. εξόδων: 

 A. 30-6662.002 ‘’Προμήθεια σκυροδέματος’’ κατά 80.000,00 ευρώ  

 B. 30-6662.003 ‘’Προμήθεια αδρανών υλικών 3Α’’ κατά 20.000,00 ευρώ και 

 Γ. 30-7323.019 ‘’Βελτιώσεις βατότητας αγροτικών οδών’’ κατά 100.000,00 ευρώ 

Δ. 35-6414.002 ‘’Περισυλλογή λειοτεμαχισμός και απομάκρυνση προϊόντων κλάδευσης και 

επικίνδυνων και εύφλεκτων υλικών’’ κατά 100.000,00 ευρώ 

Το αποθεματικό μετά την τρέχουσα αναμόρφωση παραμένει αμετάβλητο  στο ποσό των 17.940,82 

ευρώ». 

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

σχετικά. 

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010 

 το άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

 την υπ’ αριθμ.239/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: ΩΝΜ2ΩΛ1-

1ΥΧ) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 και την 

αριθμ. πρωτ:112666/39859/30.01.2018 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

με την οποίο επικυρώθηκε 

 την από 05.11.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 5ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του 

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018,  όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 
  

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 17.940,82 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 1322.018 Επιχορήγηση για Πρόγραμμα πρόληψης -  300.000,00 0,00 
 αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που  
 προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ  Α΄ και  
 Β΄βαθμού της Χώρας 
 2 1322.024 Χρηματοδότηση ¨Ανάπλαση τεσσάρων παραλιών 239.999,52 0,00 
  Δ. Λαυρεωτικής¨ 2018ΣΕ15510028 
 3 1329.019 Χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο ¨Προμήθεια  275.306,00 0,00 
 υλικών συντήρησης  αποκατάστασης  
 Φοινικοδάσους Λαυρίου¨ 
 815.305,52 

 2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 4 0,00 30-6662.002 Προμήθεια σκυροδέματος 80.000,00 

 5 0,00 30-6662.003 Προμήθεια αδρανών υλικών 3Α 20.000,00 

 6 0,00 35-6414.002 Περισυλλογή λειοτεμαχισμός και απομάκρυνση προϊόντων  100.000,00 
 κλάδευσης και επικίνδυνων  και εύφλεκτων υλικών 
 7 0,00 30-7135.019 Προμήθεια υλικών συντήρησης αποκατάστασης Φοινικοδάσους  275.306,00 
 Λαυρίου 
 8 0,00 30-7323.019 Βελτιώσεις βατότητας αγροτικών οδών 100.000,00 

 9 0,00 64-7326.001 Ανάπλαση τεσσάρων παραλιών Δ. Λαυρεωτικής 239.999,52 

 815.305,52 
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 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 815.305,52 815.305,52 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 17.940,82 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  17.940,82 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 815.305,52 
  ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 815.305,52 
  ΕΞΟΔΑ (-) : 0,00 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 17.940,82 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
 

Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την τρέχουσα τροποποίηση, διαμορφώνεται στο ποσό των 17.940,82 ευρώ. 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο Πρόεδρος  

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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