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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  2 5 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 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 14 Δεκεμβρίου 2018 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 14:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 10.12.2018 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 6 

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

Αποστολίδης, Ηλίας Στουραΐτης, Κωνσταντίνος Λεβαντής 

Απόντα μέλη  : 1 

Λάμπρος Μπουκουβάλας 

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.:274/2018 

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 «έκθεσης 

εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου 

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

Σύμφωνα με την περ. β’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή 

ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων – εξόδων του Δήμου. Η έκθεση 

αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται 

υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Στην παρ.9 του άρθρου 266 του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του 

άρθρου 43 του Ν.3979/2011 ορίζονται τα ακόλουθα: «Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση 

του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο 

τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το 

προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της 
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μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη 

λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση 

του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την 

εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή 

έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει 

υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο 

πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην 

καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον 

Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται 

με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ.40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 

2007/09.09.2011, τεύχος Β’) «καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 

αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία 

καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο από 

την Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου 

Δήμου ή οικείας Περιφέρειας αντίστοιχα. 

Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, 

συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω 

απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το ΔΥ/10.12.2018 έγγραφό της υπέβαλλε στην 

Οικονομική Επιτροπή την  έκθεση εσόδων – εξόδων του Α’ τριμήνου έτους 2018 (χρονικό διάστημα 

από 01.01.2018 έως 31.03.2018), προκειμένου αυτή να προβεί στον έλεγχο της υλοποίησης του 

προϋπολογισμού του Δήμου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα και εισηγείται τα κατωτέρω: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει (άρθρο 39 του Ν. 

4257/2014), ο Προϊστάμενος Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου εισηγείται προς την Οικονομική 

επιτροπή, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών, διαμορφώνοντας 

πίνακες αποτελεσμάτων αυτού όπως αυτοί καθορίστηκαν με την υπ΄ αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 

2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανά 

ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και 

ως προς τα έξοδα προϋπολογισθέντα-δεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα.  

Η Οικονομική επιτροπή αφού ελέγξει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ.β του Ν.3852/10, 

την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από την αρχή του 

έτους έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, υποβάλλει προς το Δημοτικό συμβούλιο έκθεση, ως προς τα 

αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε 
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τριμήνου. Στην έκθεση επισυνάπτονται και η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών 

και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.  

Στην περίπτωση που η οικονομική επιτροπή διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του 

δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση 

είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα 

που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό συμβούλιο προβαίνει 

υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας 

δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, 

μειώνοντας τα έσοδα που εμφανίζουν αποκλίσεις,  και αντιστοίχως περικόπτοντας δαπάνες, ώστε να 

μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την 

έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από 

το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο 

αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς τον Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της  και η απόφαση του 

Δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), Οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης  

(ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού 

συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010. 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους 

συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών 

με την συνδρομή της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-

έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας. 

Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε προς την Οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους 

πίνακες, όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες  με τα 

προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του 1ουτριμήνου, 

προς έλεγχο και υποβολή αυτών προς το Δημοτικό συμβούλιο: 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών  

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού (Σημειώνεται ότι τα στοιχεία του Πίνακα 3 ΔΕΝ αποτελούν τα 

οριστικά στοιχεία του ισολογισμού). 
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

0.-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων-

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

7.476.420,38 1.148.799,92 15,37% 1.139.198,65 15,24% 99,16% 
Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 

01.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων-
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

34.674,11 2.396,69 6,91% 754,17 2,18% 31,47% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 33.919,94 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από 
μισθώματα ακινήτων του Δήμου, από μισθώματα ιχθυοτροφείων και από δικαιώματα εμποροπανηγύρεων, παζαριών και λαϊκών αγορών για τα οποία βεβαιώνονται 
χρηματικοί κατάλογοι και εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

02.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

12.000,00 64,89 0,54% 64,89 0,54% 100,00% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 11.935,11 ευρώ. Σε αυτή 
την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από τόκους χρηματικών καταθέσεων σε  τράπεζες οι οποίοι εισπράττονται το Α’ και το Β’ εξάμηνο του έτους. 
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03.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

3.266.820,36 302.637,71 9,26% 302.637,71 9,26% 100,00% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 2.964.182,65 ευρώ. Σε 
αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται και έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού τα οποία  εισπράττονται σταδιακά κάθε μήνα από τη Δ.Ε.Η. 
κατά τη διάρκεια του έτους. 

04.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

415.930,00 62.769,67 15,09% 54.810,92 13,18% 87,32% 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 353.160,33 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 
361.119,08 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου, ενταφιασμού, παράτασης χρόνου 
ταφής, έσοδα από τέλη ακίνητης περιουσίας, από τέλη διαμονής παρεπιδημούντων, από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων 
και συναφών καταστημάτων, από τέλη κοινοχρήστων χώρων, από τέλη διαφήμισης, για τα οποία βεβαιώνονται χρηματικοί κατάλογοι και  εισπράττονται σταδιακά 
κατά τη διάρκεια του έτους. 

05.-ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

936.920,87 74.256,75 7,93% 74.256,75 7,93% 100,00% 
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Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 862.664,12 ευρώ. Σε αυτή 
την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται και έσοδα από Φ.Η.Χ. που εισπράττονται σταδιακά κάθε μήνα από τη Δ.Ε.Η. κατά τη διάρκεια του έτους. 

06.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

2.776.379,04 703.614,76 25,34% 703.614,76 25,34% 100% 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 2.072.764,28 ευρώ. Σε 
αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνεται η επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για την κάλυψη γενικών αναγκών, η επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης, οι οποίες εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους . 

7.-ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

33.696,00 3.059,45 9,08% 3.059,45 9,08% 100% 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 30.636,55 ευρώ. Σε αυτή 
την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από παράβολα για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, από παράβολα για άδεια 
μουσικών οργάνων, από τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων και εγγύησης καλής χρήσης εργασιών από μίσθωση δημοτικών θερινών κινηματογράφων ,τα οποία 
εισπράττονται  σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

1.-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

14.180.635,68 49.018,50 0,35% 48.018,50 0.34% 97,96% 
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Σελίδα 7 από 300 

Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 

11.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

15.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων η οποία ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 ευρώ 
οφείλεται στην είσπραξη μηδενικού ποσού από προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων. 

12.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

89.400,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 89.400,00 ευρώ. Σε αυτή 
την κατηγορία εσόδων περιλαμβάνεται επιχορήγηση για πυροπροστασία ύψους 89.400,00 ευρώ που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες.       

13.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

13.808.087,88 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 
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Σελίδα 8 από 300 

Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες και οι λοιπές επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις και έργα, για τις οποίες έχουν προϋπολογιστεί τα κάτωθι ποσά, εκ των οποίων δεν έχει καταβληθεί κανένα έως το τέλος αυτού του τριμήνου: 

1.Για την επιχορήγηση από Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των δήμων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 205.320,00 ευρώ. 

2.Για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 47.200,00 ευρώ. 

3.Για τη χρηματοδότηση κοινοχρήστων χώρων Κερατέας-Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 64.200,00 ευρώ. 

4.Για την επιχορήγηση για Πρόγραμμα πρόληψης – αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της χώρας 
έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 30.790,60 ευρώ. 

5.Για την επιχορήγηση συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής (ΣΑΕ 016 Κ.Ε 2016ΣΕ01600042) έχει προϋπολογιστεί το 
ποσό των 67.915,18 ευρώ. 

6. Για την αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου «ΟΙΚΙΑ  ΜΠΙΑ» μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό του 1.200.000,00 ευρώ. 

7. Για την αποκατάσταση της Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 2.210.000,00 ευρώ. 

8. Για την οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής  μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 5.200.000,00 ευρώ. 

9. Για την κατασκευή Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 780.000,00 ευρώ. 

10. Για τις εργασίες προστασίας φοινικοειδών του Δήμου Λαυρεωτικής μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 200.000,00 ευρώ. 

11.Για την κατασκευή γηπέδου 8x8 στο Δημοτικό Στάδιο Κερατέας μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 345.000,00 ευρώ. 

12. Για την ανέγερση του Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 800.000,00 ευρώ. 

13. Για την ενεργειακή αναβάθμιση συντήρηση και ανακατασκευή Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου και περιβάλλοντος χώρου μέσω προγραμματικής 
σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό του  1.500.000,00 ευρώ. 

14. Για την κτηματογράφηση πολεοδόμηση πράξη εφαρμογής επέκταση σχεδίου πόλης Κερατέας μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 
100.000,00 ευρώ. 
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Σελίδα 9 από 300 

15. Για τη μελέτη ΓΠΣ στα διοικητικά όρια Δ. Λαυρεωτικής και τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 
137.167,99 ευρώ. 

16. Για την Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Αττικής για την κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου του  
Δημοτικού Σταδίου ¨ΠΑΝ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ¨ Δήμου Λαυρεωτικής  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 533.000,00. 

17. Για την επιχορήγηση δράσεων προγράμματος κοινωφελούς εργασίας  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 14.054,11 ευρώ.  

18. Για τη χρηματοδότηση ¨Κέντρο Κοινότητας¨ Δήμου Λαυρεωτικής από ΕΣΠΑ  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 37.440,00 ευρώ.  

19. Για τη χρηματοδότηση ¨Παροχή βασικών αγαθών Παροχή Συσσιτίου Δήμου Λαυρεωτικής από ΕΣΠΑ έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 78.000,00 ευρώ.  

20.Για τη χρηματοδότηση της Δ.Ε.Η. για προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς στο Ο.Τ.219 της Δ.Ε. Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 
133.000,00 ευρώ. 

21. Για τη χρηματοδότηση ΣΒΑΚ από το Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 35.000,00 ευρώ. 

15.-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

85.000,00 49.018,50 57,67% 48.018,50 56,49% 97,96% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 35.981,50 ευρώ Σε αυτή 
την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών, από πρόστιμα Κ.Ο.Κ., από πρόστιμα για παραβάσεις 
φορολογικών διατάξεων και λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές, από παράβολα για πλειστηριασμούς-για τεύχη δημοπράτησης και λοιπά παράβολα, τα οποία 
εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

16.-ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ Ποσοστό μεταξύ 
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Σελίδα 10 από 300 

Προϋπολογισθέντων 
Βεβαιωθέντων 

Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

183.147,80 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 183.147,80 ευρώ. Σε αυτή 
την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων, από δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης 
εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, από παρακράτηση ποσού της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., λοιπά έκτακτα έσοδα και έσοδα που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω 
κατηγορίες εκτάκτων εσόδων, τα οποία εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

2.-ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

966.300,00 903.852,48 93,54% 899.933,46 93,13% 99,57% 
 

Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 

21.-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

949.300,00 903.141,63 95,14% 899.245,61 94,73% 99,57% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 46.158,37 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 
50.054,39 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν έσοδα από 
τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, από τέλη ακίνητης περιουσίας, από το ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιτηδευματιών, από φόρο 
ηλεκτροδοτούμενων χώρων, από τέλη πεζοδρομίων από δικαιώματα και τέλη κοιμητηρίων, από παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης παραλίας Χάρακα-Δασκαλειού-
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Σελίδα 11 από 300 

Πουνταζέζας, από μισθώματα εγκατάστασης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, τα οποία εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. Σχετικά με τα έσοδα 
από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι οι βεβαιώσεις αναφέρονται σε επιστρεφόμενα δημοτικά τέλη μη εισπραχθέντα από τη 
Δ.Ε.Η., καθώς και σε ακίνητα μη ηλεκτροδοτούμενα, πολλά εκ των οποίων έχουν ηλεκτροδοτηθεί εν αγνοία της Υπηρεσίας και αναμένονται διαγραφές των 
βεβαιωμένων ποσών κατά τη διάρκεια του έτους. 

22.-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

17.000,00 710,85 4,18% 687,85 4,05% 96,76% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 16.289,15 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 
16.312,15 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν έσοδα από 
λοιπά πρόστιμα και πρόστιμα Κ.Ο.Κ.  

 

3.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

9.008.054,03 8.600.305,09 95,47% 113.989,46 1,27% 1,33% 
 

Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ Βεβαιωθέντων και Εισπραχθέντων υπολοίπων προηγουμένων οικονομικών ετών ενδεικτικά αναλύεται ως: 

 

 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 12 από 300 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 01.01-31.03.2018 

Κ.Α.  Περιγραφή 

 Προϋπ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 

3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 4.020.857,64 3.805.517,68 19.623,21 

3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 2.163.619,56                 2.100.464,40                 39.450,32 

3214.001 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 98.315,97 95.235,68 1.985,82 

3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας 152.364,48 146.464,34 1.170,35 

3216.001 Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων 343.209,60 343.209,60 0,00 

 και προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος 

3217.001 Εισφορά λόγω ένταξης σχεδίου περιοχής Λεγραινών 244.298,44 235.807,91 1.232,74 

3217.002 Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης Κερατέας 103.583,80 103.583,80 0,00 

3217.003 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Τσονίμα 6.175,30 5.851,65 225,91 

3217.004 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Τρεχαντιέρα 2.473,33 2.473,33 0,00 

3217.005 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. Περιγιάλι 5.425,78 5.314,33 16,69 

3217.006 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Αγ. Μαρίνα 7.203,51 6.995,71 151,17 

3217.007 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Πανόραμα 1.190,00 560,00 0,00 

3217.008 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Δασκαλειό 2.543,33 2.527,85 46,44 

3217.009 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Βγέθι 723,33 723,33 140,00 
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Σελίδα 13 από 300 

3217.010 Εισφορά  λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. ΠΟΡΤΟ-ΕΝΝΙΑ 1.688,00 1.650,74 0,00 

3217.011 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Καλοπήγαδο 2.823,32 2.823,32 0,00 

3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 117.061,72 146.214,59 4.903,18 

3219.002 Λοιπά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων 614.890,99 587.229,36 1.470,65 

3219.003 Λοιπά έσοδα        42.751,47                     49.641,72                        490,03 

3219.004 Έσοδα από τέλη πεζοδρομίων 77.478,89 97.565,65 3.057,36 

3219.005 Έσοδα από καταλογισμοί 832,67 832,67 0,00 

3219.006 Έσοδα από μισθώματα ακινήτων                                                                                         295.645,00                    192.678,80                  22.361,70 

3219.007 Έσοδα από Νεκροταφείο 103.155,94 100.179,10                   9.419,17 

3219.008 Παραχώρηση δικαιώματος χρ. παραλίας Χάρακα 8.629,26 6.182,16         192,93 

3219.009 Εκμίσθωση αναψυκτηρίου και παραλίας Κακής Θάλασσας 41.762,30                    38.345,50                    2.075,64 

3219.010          Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων                                                                                             4.941,32                                 0,00                            0,00 

3219.011          Φόρος και χαρτόσημο για μισθώματα                                                                                       7.753,49                          7.753,49                           0,00 

3219.012           Καταβολή ΦΠΑ                           186.674,21                 202.658,88                   4.394,47 

3219.013           Καταβολή ΦΠΑ 23%                           24.968,14   0,00                            0,00                 

3219.014           Μίσθωση δημοτικών θερινών κινηματογράφων                                                                   6.798,00   0,00                            0,00 

3221. Έκτακτα γενικά έσοδα                                                                                                           318.215,24                    311.819,50                    1.525,79 

  9.008.054,03 8.600.305,09 113.989,46 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 14 από 300 

Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων τελών καθαριότητας και τελών ακίνητης περιουσίας οφείλεται στη σταδιακή κατά τη διάρκεια του έτους 
καταβολή των οφειλών από τους πολίτες και στις διαγραφές που πραγματοποιούνται, λόγω ηλεκτροδότησης πολλών ακινήτων. 

Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων του τέλους ρύπανσης Κερατέας οφείλεται στην εκκρεμότητα της έκδοσης της δικαστικής απόφασης. 

Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων της εισφοράς λόγω ένταξης σχεδίου περιοχής Λεγραινών οφείλεται στην ύπαρξη αγνώστων οφειλετών, πολλοί 
από τους οποίους είναι κληρονόμοι αποβιωσάντων ιδιοκτητών και δεν έχουν προβεί σε αποδοχή κληρονομιάς. 

Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων εσόδων από μισθώματα ακινήτων οφείλεται στην αποπληρωμή με δόσεις, βάσει απόφασης Δ.Σ., του μισθώματος 
ακινήτου  που περιήλθε στο Δήμο μετά τη λύση της ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ.  

Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων της εκμίσθωσης αναψυκτηρίου και παραλίας της Κακής Θάλασσας οφείλεται στην αποπληρωμή με δόσεις, βάσει  
απόφασης Δ.Σ., του μισθώματος. 

Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων έκτακτων γενικών εσόδων  ΚΟΚ οφείλεται σε κλήσεις παλαιών ετών. 

Για τις οφειλές που αναφέρθηκαν και αφορούν τα προηγούμενα του 2015 έτη αλλά και το έτος αυτό, έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες όπως δέσμευση 
φορολογικής ενημερότητας, αποστολή ειδοποιήσεων-επιστολών κ.ά., προκειμένου σταδιακά κατά την διάρκεια του έτους να εισπράττεται το μεγαλύτερο δυνατό 
ποσό.  

Προκειμένου να μην υπάρχει πλασματική εικόνα στις εισπράξεις εγγράφεται στο δημοτικό προϋπολογισμό στο σκέλος των εξόδων και στον ΚΑ…-8511της αντίστοιχης 
υπηρεσίας ποσό πρόβλεψης μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων. 

 

4.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.201.495,68 350.136,21 29,14% 350.136,21 29,14% 100,00% 
Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 
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Σελίδα 15 από 300 

41.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.172.495,68 349.765,20 29,83% 349.765,20 29,83% 100,00% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ  προϋπολογισθέντων  και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 822.730,48 ευρώ. Σε 
αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, οι κρατήσεις αυτού και ο Φ.Π.Α. των καταλόγων της ύδρευσης, ο οποίος 
εισπράττεται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

42.- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

29.000,00 371,01 1,27% 371,01 1,27% 100% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων-εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 28.628,99 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων 
συμπεριλαμβάνονται οι επιστροφές χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων, οι επιστροφές παγίων προκαταβολών και αχρεωστήτως καταβληθέντων 
χρηματικών ποσών. 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ A΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

 6.-ΕΞΟΔΑ  

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

10.096.234,77 8.813.914,02 87,29% 2.193.628,02 21,73% 1.864.627,45 1.777176,92 17,60% 81,02% 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 16 από 300 

Σε  αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν αμοιβές και έξοδα προσωπικού καθώς και αμοιβές αιρετών και τρίτων, εργοδοτικές 
εισφορές, δικαιώματα Δ.Ε.Η., διάφορα έξοδα π.χ. ταχυδρομικά-τηλεφωνικά τέλη, συνδρομές, προμήθειες τραπεζών, επιχορηγήσεις νομικών προσώπων, δάνεια και  
χρεολύσια αυτών, μισθώματα, συντηρήσεις, προμήθειες αναλωσίμων και ανταλλακτικών κ.λ.π. 

7.-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

15.047.713,50 586.807,65 3,90% 16.819,18 0,11% 9.152,68 9.152,68 0,06% 54,42% 
                                                                 

71.- ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

1.651.455,64 36.451,82 2,21% 10.369,18 0,62% 9.152,68 9.152,68 0,55% 88,27% 
 

  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν προμήθειες επίπλων και σκευών, Η/Υ, ελαστικών,container, πινακίδων σήμανσης, 
οχημάτων, κάδων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, οργάνων παιδικής χαράς, την αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ.169,την αγορά ακινήτου στην Αγ.Τριάδα Σούρεζας, την αγορά 
Διώροφου Διατηρητέου στο Ο.Τ 147, τη χρηματοδότηση κοινόχρηστων χώρων Κερατέας από το Πράσινο Ταμείο, την προμήθεια ξύλινου οικίσκου στο χώρο της ΑΚΕΛ, 
την προμήθεια – τοποθέτηση ξύλινων οικίσκων για τη Ζ΄ Παιδική εξοχή Κερατέας ,την προμήθεια – τοποθέτηση γεφυροπλάστιγγας στο ΣΜΑ Κερατέας και την 
προμήθεια τηλεματικού συστήματος παρακολούθησης εντοπισμού και διαχείρισης στόλου οχημάτων. 

73.-ΕΡΓΑ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
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Σελίδα 17 από 300 

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Προϋπ/ντων Τιμολογηθέντων 

13.035.489,77 539.180,33 4,14% 250,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 
 

  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν φωταγωγήσεις κτιρίων και πλατειών, συντηρήσεις και επισκευές εγκαταστάσεων και οδικού 
δικτύου , εργασίες καθαρισμού και διάφορα έργα. 

74.-ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

360.768,09 11.175,50 3,10% 6.200,00 1,72% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 
 

  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν γενικές μελέτες, κτηματογραφικές μελέτες, αποζημιώσεις από ρυμοτομία, παροχή  
υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης του Δήμου για την υποβολή προτάσεων και φακέλων έργων. 

8.-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

10.618.301,59 1.744.385,63 16,43% 1.185.407,78 11,16% 582.981,81 454.448,54 4,28% 38,34% 
                                                                                                   

81.-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
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Σελίδα 18 από 300 

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Προϋπ/ντων Τιμολογηθέντων 

940.726,59 560.725,55 59,61% 773.106,98 82,18% 174.423,50 45.890,23 4,88% 5,94% 
  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν πληρωμές υποχρεώσεων παλαιοτέρων ετών, οι οποίες αναφέρονται σε αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού και αιρετών, σε φόρους-τέλη, σε έργα και σε διάφορα άλλα έξοδα.  

82.-ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

1.189.495,68 1.183.660,08 99,51% 412.300,80 34,66% 408.558,31 408.588,31 34,35% 99,09% 
Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν αποδόσεις συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών, φόρων και επιστροφών 
χρηματικών ποσών.  

                                                     85.-ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

8.488.079,32         
Σε αυτή την κατηγορία εξόδων περιλαμβάνεται η πρόβλεψη της μη είσπραξης εντός του έτους, βεβαιωμένων κατά τα παρελθόντα έτη απαιτήσεων. 
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Σελίδα 19 από 300 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 

- την περ. β της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 

- την αριθ. οικ.40038/09.09.2011 «καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην 

έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών» 

- τη ΔΥ/10.12.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2018 του Δήμου 

Λαυρεωτικής, ως κατωτέρω:
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Σελίδα 20 από 300 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ      

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

    ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/3/2018 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 
0 Τακτικά έσοδα 7476420,38 1148799,92 0,153656 1139198,65 0,152372 0,991642 
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 34674,11 2396,69 0,06912 754,17 0,02175 0,314671 
2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 12000 64,89 0,005408 64,89 0,005408 1 
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 3266820,36 302637,71 0,09264 302637,71 0,09264 1 
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 415930 62769,67 0,150914 54810,92 0,131779 0,873207 
5 Φόροι και εισφορές 936920,87 74256,75 0,079256 74256,75 0,079256 1 
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 2776379,04 703614,76 0,253429 703614,76 0,253429 1 
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 33696 3059,45 0,090796 3059,45 0,090796 1 
1 Εκτακτα έσοδα 14180635,68 49018,5 0,003457 48018,5 0,003386 0,9796 

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 15000 0 0 0 0 ######## 
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 89400 0 0 0 0 ######## 
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 13808087,88 0 0 0 0 ######## 
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0 0 ######## 0 ######## ######## 
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 85000 49018,5 0,576688 48018,5 0,564924 0,9796 
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 183147,8 0 0 0 0 ######## 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 966300 903852,48 0,935375 899933,46 0,931319 0,995664 
21 Τακτικά έσοδα 949300 903141,63 0,951376 899245,61 0,947272 0,995686 
22 Έκτακτα έσοδα 17000 710,85 0,041815 687,85 0,040462 0,967644 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 9008054,03 8600305,09 0,954735 113989,46 0,012654 0,013254 
31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 ######## 0 ######## ######## 
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 9008054,03 8600305,09 0,954735 113989,46 0,012654 0,013254 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1201495,68 350136,21 0,291417 350136,21 0,291417 1 
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 1172495,68 349765,2 0,298308 349765,2 0,298308 1 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 29000 371,01 0,012793 371,01 0,012793 1 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 3100000           
  Σύνολα εσόδων 35932905,77 11052112,2   2551276,28     
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Σελίδα 21 από 300 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

        ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/3/2018 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 10096234,77 8813914,02 0,87299 2193628,02 0,2172719 1864627,45 1777176,92 0,1760237 0,8101542 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3230776,41 3106986,81 0,961684 790420,58 0,2446534 782882,73 775046,08 0,2398947 0,980549 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 644545,39 595795,58 0,924366 210871,67 0,3271634 193862,4 180222,4 0,2796117 0,8546544 

62 Παροχές τρίτων 1999626,5 1274506,6 0,637372 411407,58 0,2057422 280094,24 275233,36 0,1376424 0,6690041 

63 Φόροι - τέλη 56400 56400 1 4020,05 0,0712775 7157,05 4020,05 0,0712775 1 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 204839,7 130393,35 0,636563 87961,32 0,4294154 10781,39 7805,39 0,0381049 0,0887366 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 439101,9 439101,9 1 66093,34 0,1505194 66093,34 66093,34 0,1505194 1 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 802813,55 646398,46 0,805166 187114,19 0,233073 88017,01 88017,01 0,1096357 0,470392 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2718131,32 2564331,32 0,943417 435739,29 0,1603084 435739,29 380739,29 0,1400739 0,8737777 

68 Λοιπά Έξοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 

7 Επενδύσεις 15047713,5 586807,65 0,038996 16819,18 0,0011177 9152,68 9152,68 0,0006082 0,5441811 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1651455,64 36451,82 0,022073 10369,18 0,0062788 9152,68 9152,68 0,0055422 0,8826812 

73 Έργα 13035489,77 539180,33 0,041362 250 1,918E-05 0 0 0 0 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 360768,09 11175,5 0,030977 6200 0,0171856 0 0 0 0 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 10618301,59 1744385,63 0,164281 1185407,78 0,1116382 582981,81 454448,54 0,0427986 0,383369 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 940726,59 560725,55 0,596056 773106,98 0,821819 174423,5 45890,23 0,0487817 0,0593582 

82 Αποδόσεις 1189495,68 1183660,08 0,995094 412300,8 0,3466182 408558,31 408558,31 0,3434719 0,9909229 

83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 8488079,32 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 

9 Αποθεματικό 170655,91                 

  Σύνολα δαπανών 35932905,77 11145107,3   3395854,98   2456761,94 2240778,14     
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Σελίδα 22 από 300 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο3 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

  τέλος 
Προηγούμενου 
έτους 

Προηγούμενο 
τρίμηνο 

1ο Τρίμηνο 2018 Μεταβολή 
% 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 9.911.323,58 9.911.323,58 10.345.599,91 1,04 
  Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 8.212.558,45 8.212.558,45 8.646.825,08 1,05 
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
3. Λοιπές απαιτήσεις 1.698.765,13 1.698.765,13 1.698.774,83 1,00 
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.751.209,04 1.751.209,04 1.970.921,69 1,13 
1. Ταμείο 4.529,11 4.529,11 2.855,93 0,63 
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.746.679,93 1.746.679,93 1.968.065,76 1,13 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 335.784,07 #ΔΙΑΙΡ./0! 
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 335.784,07 #ΔΙΑΙΡ./0! 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 2.492.554,71 2.492.554,71 2.014.941,61 0,81 
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 2.375.421,87 2.375.421,87 1.849.884,62 0,78 
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 117.132,84 117.132,84 165.056,99 1,41 
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.876.605,35 1.876.605,35 1.934.054,10 1,03 
1. Προμηθευτές 1.427.622,54 1.427.622,54 1.714.900,38 1,20 
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 196.644,30 196.644,30 155.753,55 0,79 
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 204.381,51 204.381,50 5.052,63 0,02 
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 47.957,00 47.957,00 58.347,54 1,22 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 229.236,21 229.236,21 0,00 0,00 
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 229.236,21 229.236,21 0,00 0,00 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
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Σελίδα 23 από 300 

Β. Υποβάλλει την ανωτέρω έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη σχετικής απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Κωνσταντίνος Λεβαντής μειοψήφησε και επιφυλάχθηκε 

να εκφράσει τις απόψεις του κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

ΘΕΜΑ: Έκθεση εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.:275/2018 

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 «έκθεσης 

εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου 

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

Σύμφωνα με την περ. β’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή 

ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων – εξόδων του Δήμου. Η έκθεση 

αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται 

υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Στην παρ.9 του άρθρου 266 του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του 

άρθρου 43 του Ν.3979/2011 ορίζονται τα ακόλουθα: «Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση 

του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο 

τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το 

προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της 

μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη 

λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση 

του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την 

εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή 

έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει 

υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο 

πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην 

καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον 

Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται 

με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ.40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 

2007/09.09.2011, τεύχος Β’) «καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 

αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία 

καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο από 
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την Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου 

Δήμου ή οικείας Περιφέρειας αντίστοιχα. 

Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, 

συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω 

απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το ΔΥ/10.12.2018 έγγραφό της υπέβαλλε στην 

Οικονομική Επιτροπή την  έκθεση εσόδων – εξόδων του Β’ τριμήνου έτους 2018 (χρονικό διάστημα 

από 01.01.2018 έως 30.06.2018), προκειμένου αυτή να προβεί στον έλεγχο της υλοποίησης του 

προϋπολογισμού του Δήμου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα και εισηγείται τα κατωτέρω: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει (άρθρο 39 του Ν. 

4257/2014), ο Προϊστάμενος Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου εισηγείται προς την Οικονομική 

επιτροπή, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών, διαμορφώνοντας 

πίνακες αποτελεσμάτων αυτού όπως αυτοί καθορίστηκαν με την υπ΄ αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 

2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανά 

ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και 

ως προς τα έξοδα προϋπολογισθέντα-δεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα.  

Η Οικονομική επιτροπή αφού ελέγξει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ.β του Ν.3852/10, 

την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από την αρχή του 

έτους έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, υποβάλλει προς το Δημοτικό συμβούλιο έκθεση, ως προς τα 

αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε 

τριμήνου. Στην έκθεση επισυνάπτονται και η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών 

και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.  

Στην περίπτωση που η οικονομική επιτροπή διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του 

δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση 

είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα 

που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό συμβούλιο προβαίνει 

υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας 

δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, 

μειώνοντας τα έσοδα που εμφανίζουν αποκλίσεις,  και αντιστοίχως περικόπτοντας δαπάνες, ώστε να 

μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την 

έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από 

το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο 

αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς τον Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της  και η απόφαση του 

Δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα 
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οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), Οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης  

(ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού 

συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010. 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους 

συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών 

με την συνδρομή της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-

έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας. 

Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε προς την Οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους 

πίνακες, όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες  με τα 

προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του 2ουτριμήνου, 

προς έλεγχο και υποβολή αυτών προς το Δημοτικό συμβούλιο: 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών  

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού (Σημειώνεται ότι τα στοιχεία του Πίνακα 3 ΔΕΝ αποτελούν τα 

οριστικά στοιχεία του ισολογισμού) 
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

0.-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων-

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

7.529.958,14 3.193.921,90 42,42% 3.177.889,18 42,20% 99,50% 
Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 

01.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων-
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

49.674,11 7.999,47 16,10% 6.608,34 13,30% 82,61% 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 43.065,77 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από 
μισθώματα ακινήτων του Δήμου, από μισθώματα ιχθυοτροφείων και από δικαιώματα εμποροπανηγύρεων, παζαριών και λαϊκών αγορών για τα οποία βεβαιώνονται 
χρηματικοί κατάλογοι και εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

02.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

12.000,00 8.435,23 70,30% 8.435,23 70,30% 100,00% 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 3.564,77 ευρώ. Σε αυτή 
την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από τόκους χρηματικών καταθέσεων σε  τράπεζες οι οποίοι εισπράττονται το Α’ και το Β’ εξάμηνο του έτους. 

 

03.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
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Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

3.266.820,36 1.274.796,79 39,02% 1.274.740,57 39,02% 99,99% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 1.992.023,57 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται 
στο ποσό των 1.992.079,79 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται και έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού τα οποία  
εισπράττονται σταδιακά κάθε μήνα από τη Δ.Ε.Η. κατά τη διάρκεια του έτους. 

04.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

454.467,76 181.969,64 40,04% 174.388,37 38,37% 95,83% 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 272.498,12ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 
280.079,39 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου, ενταφιασμού, παράτασης χρόνου 
ταφής, έσοδα από τέλη ακίνητης περιουσίας, από τέλη διαμονής παρεπιδημούντων, από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων 
και συναφών καταστημάτων, από τέλη κοινοχρήστων χώρων, από τέλη διαφήμισης, για τα οποία βεβαιώνονται χρηματικοί κατάλογοι και  εισπράττονται σταδιακά 
κατά τη διάρκεια του έτους. 

05.-ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

936.920,87 294.284,47 31,41% 294.282,31 31,41% 99,99% 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 642.636,40 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο 
ποσό των 642.638,56 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται και έσοδα από Φ.Η.Χ. που εισπράττονται σταδιακά κάθε μήνα από τη Δ.Ε.Η. κατά τη 
διάρκεια του έτους. 
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06.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

2.776.379,04 1.407.229,52 50,69% 1.407.229,52 50,69% 100% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 1.369.149,52 ευρώ. Σε 
αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνεται η επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για την κάλυψη γενικών αναγκών, η επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης, οι οποίες εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

7.-ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

33.696,00 19.206,78 57,00% 12.204,84 36,22% 63,54% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 14.489,22 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο 
ποσό των 21.491,16 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από παράβολα για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, από παράβολα για άδεια μουσικών οργάνων, από τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων και εγγύησης καλής χρήσης εργασιών από μίσθωση 
δημοτικών θερινών κινηματογράφων ,τα οποία εισπράττονται  σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

1.-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

15.944.295,59 446.265,63 2,80% 445.965,63 2,80% 99,93% 
Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 
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11.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

15.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων η οποία ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 ευρώ 
οφείλεται στην είσπραξη μηδενικού ποσού από προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων. 

12.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

541.503,06 141.077,08 26,05% 141.077,08 26,05% 100,00% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 400.425,98 ευρώ. Σε αυτή 
την κατηγορία εσόδων περιλαμβάνεται επιχορήγηση για πυροπροστασία ύψους 89.400,00 ευρώ που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες, επιχορήγηση της 
λειτουργίας της κατασκήνωσης Κερατέας, επιχορήγηση μισθώματος Κ.Ε.Π., χρηματοδότηση ¨Παροχής Συσσιτίου Δήμου Λαυρεωτικής ( η οποία συμπεριλαμβανόταν 
στο προηγούμενο τρίμηνο στις επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες), επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και ληξιπρόθεσμων δικαστικών 
αποφάσεων. 

13.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

15.119.644,73 217.223,89 1,44% 217.223,89 1,44% 100,00% 
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Σελίδα 30 από 300 

Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες και οι λοιπές επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις και έργα, για τις οποίες έχουν προϋπολογιστεί τα κάτωθι ποσά, εκ των οποίων δεν έχει καταβληθεί κανένα έως το τέλος αυτού του τριμήνου: 

1.Για την επιχορήγηση από Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των δήμων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 205.320,00 ευρώ. 

2.Για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 47.200,00 ευρώ. 

3.Για τη χρηματοδότηση κοινοχρήστων χώρων Κερατέας-Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 64.200,00 ευρώ. 

4.Για την επιχορήγηση για Πρόγραμμα πρόληψης – αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της χώρας 
έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 80.790,60 ευρώ. 

5.Για την επιχορήγηση συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής (ΣΑΕ 016 Κ.Ε 2016ΣΕ01600042) έχει προϋπολογιστεί το 
ποσό των 67.915,18 ευρώ. 

6. Για την αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου «ΟΙΚΙΑ  ΜΠΙΑ» μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό του 1.200.000,00 ευρώ. 

7. Για την αποκατάσταση της Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 2.210.000,00 ευρώ. 

8. Για την οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής  μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 5.200.000,00 ευρώ. 

9. Για την κατασκευή Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 780.000,00 ευρώ. 

10. Για τις εργασίες προστασίας φοινικοειδών του Δήμου Λαυρεωτικής μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 200.000,00 ευρώ. 

11.Για την κατασκευή γηπέδου 8x8 στο Δημοτικό Στάδιο Κερατέας μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 345.000,00 ευρώ. 

12. Για την ανέγερση του Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 800.000,00 ευρώ. 

13. Για την ενεργειακή αναβάθμιση συντήρηση και ανακατασκευή Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου και περιβάλλοντος χώρου μέσω προγραμματικής 
σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό του  1.500.000,00 ευρώ. 

14. Για την κτηματογράφηση πολεοδόμηση πράξη εφαρμογής επέκταση σχεδίου πόλης Κερατέας μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 
100.000,00 ευρώ. 
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Σελίδα 31 από 300 

15. Για τη μελέτη ΓΠΣ στα διοικητικά όρια Δ. Λαυρεωτικής και τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 
137.167,99 ευρώ. 

16. Για την Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Αττικής για την κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου του  
Δημοτικού Σταδίου ¨ΠΑΝ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ¨ Δήμου Λαυρεωτικής  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 533.000,00. 

17. Για την επιχορήγηση δράσεων προγράμματος κοινωφελούς εργασίας  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 14.054,11 ευρώ.  

18. Για τη χρηματοδότηση ¨Κέντρο Κοινότητας¨ Δήμου Λαυρεωτικής από ΕΣΠΑ  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 37.440,00 ευρώ.  

19. Για τη χρηματοδότηση ¨Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων Δ.Ε. Κερατέας¨ από το Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 200.000,00 ευρώ.  

20.Για τη χρηματοδότηση της Δ.Ε.Η. για προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς στο Ο.Τ.219 της Δ.Ε. Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 
133.000,00 ευρώ. 

21. Για τη χρηματοδότηση ΣΒΑΚ από το Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 35.000,00 ευρώ. 

22. Για τη χρηματοδότηση προμήθειας μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού από το Πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ¨ έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 
175.000,00 ευρώ. 

23. Για την επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων  και λοιπές δράσεις από το Πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ¨ έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 
117.100,00 ευρώ. 

24. Για τη χρηματοδότηση Προγράμματος Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 
23.001,18 ευρώ. 

25. Για τη χρηματοδότηση προμήθειας τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών  από το Πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ¨ έχει προϋπολογιστεί το 
ποσό των 203.000,00 ευρώ. 

26. Για την ολοκλήρωση βρεφονηπιακού σταθμού Λαυρίου  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 21.455,67 ευρώ. 

27. Για την Προγραμματική Σύμβαση Δήμου-Ε.Μ.Π. για πρωτότυπη έρευνα και ειδικές εργαστηριακές μετρήσεις για τη Γαλλική Σκάλα Λαυρίου έχει προϋπολογιστεί το 
ποσό των 90.000,00 ευρώ. 
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Σελίδα 32 από 300 

15.-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

85.000,00 86.509,02 101,78% 86.209,02 101,42% 99,65% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των -1.509,02 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο 
ποσό των -1.209,02 ευρώ Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών, από πρόστιμα Κ.Ο.Κ., από 
πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων και λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές, από παράβολα για πλειστηριασμούς-για τεύχη δημοπράτησης και λοιπά 
παράβολα, τα οποία εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

16.-ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

183.147,80 1.455,64 0,80% 1.455,64 0,80% 100% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 181.692,16 ευρώ. Σε αυτή 
την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων, από δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης 
εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, από παρακράτηση ποσού της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. , λοιπά έκτακτα έσοδα και έσοδα που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω 
κατηγορίες εκτάκτων εσόδων, τα οποία εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

2.-ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.291.136,99 961.516,52 74,47% 955.291,53 73,99% 99,35% 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 33 από 300 

Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 

21.-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.274.136,99 960.776,72 75,41% 954.574,73 74,92% 99,35% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 313.360,27 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 
319.562,26 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν έσοδα από 
τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, από τέλη ακίνητης περιουσίας, από το ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιτηδευματιών, από φόρο 
ηλεκτροδοτούμενων χώρων, από τέλη πεζοδρομίων από δικαιώματα και τέλη κοιμητηρίων, από παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης παραλίας Χάρακα-Δασκαλειού-
Πουνταζέζας, από μισθώματα εγκατάστασης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, ,τα οποία εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. Σχετικά με τα έσοδα 
από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι οι βεβαιώσεις αναφέρονται σε επιστρεφόμενα δημοτικά τέλη μη εισπραχθέντα από τη 
Δ.Ε.Η., καθώς και σε ακίνητα μη ηλεκτροδοτούμενα, πολλά εκ των οποίων έχουν ηλεκτροδοτηθεί εν αγνοία της Υπηρεσίας και αναμένονται διαγραφές των 
βεβαιωμένων ποσών κατά τη διάρκεια του έτους. 

22.-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

17.000,00 739,80 4,35% 716,80 4,22% 96,89% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 16.260,20 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 
16.283,20 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν έσοδα από 
λοιπά πρόστιμα και πρόστιμα Κ.Ο.Κ.  

 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 34 από 300 

3.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

8.216.325,69 8.599.433,72 104,66% 208.618,26 2,54% 2,43% 
Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ Βεβαιωθέντων και Εισπραχθέντων υπολοίπων προηγουμένων οικονομικών ετών ενδεικτικά αναλύεται ως: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 01.01-30.06.2018 

Κ.Α.  Περιγραφή 

 Προϋπ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 

3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3.337.829,92 3.805.517,68 36.639,34 

3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 2.100.464,40                2.100.464,40                   78.694,18 

3214.001 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 95.235,68 95.235,68 3.506,38 

3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας 146.464,34 146.464,34 3.970,63 

3216.001 Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων 343.209,60 343.209,60 0,00 

 και προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος 

3217.001 Εισφορά λόγω ένταξης σχεδίου περιοχής Λεγραινών 235.807,91 235.807,91 3.320,67 

3217.002 Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης Κερατέας 103.583,80 103.583,80 273,50 

3217.003 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Τσονίμα 5.851,65 5.851,65 438,17 

3217.004 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Τρεχαντιέρα 2.473,33 2.473,33 0,00 
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3217.005 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. Περιγιάλι 5.314,33 5.314,33 41,03 

3217.006 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Αγ. Μαρίνα 6.995,71 6.995,71 302,34 

3217.007 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Πανόραμα 560,00 560,00 0,00 

3217.008 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Δασκαλειό 2.527,85 2.527,85 92,88 

3217.009 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Βγέθι 723,33 723,33 140,00 

3217.010 Εισφορά  λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. ΠΟΡΤΟ-ΕΝΝΙΑ 1.650,74 1.650,74 111,88 

3217.011 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Καλοπήγαδο 2.823,32 2.823,32 0,00 

3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 143.764,79 144.688,46 12.820,49 

3219.002 Λοιπά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων 587.229,36 587.229,36 2.964,79 

3219.003 Λοιπά έσοδα        34.164,12                      50.326,48                    2.059,41 

3219.004 Έσοδα από τέλη πεζοδρομίων 97.565,65 97.565,65 6.574,03 

3219.005 Έσοδα από καταλογισμοί 832,67 832,67 0,00 

3219.006 Έσοδα από μισθώματα ακινήτων                                                                                          276.014,80                    192.678,80                 23.874,78 

3219.007 Έσοδα από Νεκροταφείο 100.179,10 100.149,10 16.493,59 

3219.008 Παραχώρηση δικαιώματος χρ. παραλίας Χάρακα 6.182,16 6.182,16         385,58 

3219.009 Εκμίσθωση αναψυκτηρίου και παραλίας Κακής Θάλασσας 38.345,50                    38.345,50                    4.151,28 

3219.010          Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων                                                                                              2.701,56                                 0,00                           0,00 

3219.011          Φόρος και χαρτόσημο για μισθώματα                                                                                         7.753,49                         7.753,49                           0,00 
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Σελίδα 36 από 300 

3219.012           Καταβολή ΦΠΑ                             178.681,00                   202.658,88                   8.487,83 

3219.013           Καταβολή ΦΠΑ 23%                             23.977,88            0,00                          0,00                 

3219.014           Μίσθωση δημοτικών θερινών κινηματογράφων                                                                            0,00    0,00                            0,00 

3221. Έκτακτα γενικά έσοδα                                                                                                            327.417,70               311.819,50                   3.275,48 

  8.216.325,69 8.599.433,72 208.618,26 

Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων τελών καθαριότητας και τελών ακίνητης περιουσίας οφείλεται στη σταδιακή κατά τη διάρκεια του έτους 
καταβολή των οφειλών από τους πολίτες και στις διαγραφές που πραγματοποιούνται, λόγω ηλεκτροδότησης πολλών ακινήτων. 

Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων του τέλους ρύπανσης Κερατέας οφείλεται στην εκκρεμότητα της έκδοσης της δικαστικής απόφασης. 

Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων της εισφοράς λόγω ένταξης σχεδίου περιοχής Λεγραινών οφείλεται στην ύπαρξη αγνώστων οφειλετών, πολλοί 
από τους οποίους είναι κληρονόμοι αποβιωσάντων ιδιοκτητών και δεν έχουν προβεί σε αποδοχή κληρονομιάς. 

Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων εσόδων από μισθώματα ακινήτων οφείλεται στην αποπληρωμή με δόσεις, βάσει απόφασης Δ.Σ., του μισθώματος 
ακινήτου  που περιήλθε στο Δήμο μετά τη λύση της ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ .  

Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων της εκμίσθωσης αναψυκτηρίου και παραλίας της Κακής Θάλασσας οφείλεται στην αποπληρωμή με δόσεις , βάσει  
απόφασης Δ.Σ., του μισθώματος. 

Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων έκτακτων γενικών εσόδων  ΚΟΚ οφείλεται σε κλήσεις παλαιών ετών. 

Για τις οφειλές που αναφέρθηκαν και αφορούν τα προηγούμενα του 2015 έτη αλλά και το έτος αυτό, έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες όπως δέσμευση 
φορολογικής ενημερότητας, αποστολή ειδοποιήσεων-επιστολών κ.ά., προκειμένου σταδιακά κατά την διάρκεια του έτους να εισπράττεται το μεγαλύτερο δυνατό 
ποσό.  

Προκειμένου να μην υπάρχει πλασματική εικόνα στις εισπράξεις εγγράφεται στο δημοτικό προϋπολογισμό στο σκέλος των εξόδων και στον ΚΑ…-8511της αντίστοιχης 
υπηρεσίας ποσό πρόβλεψης μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων. 
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4.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.204.995,68 741.086,03 61,50% 741.086,03 61,50% 100,00% 
Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 

41.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.175.995,68 736.471,39 62,63% 736.471,39 62,63% 100,00% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ  προϋπολογισθέντων  και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 439.524,29 ευρώ. Σε 
αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, οι κρατήσεις αυτού και ο Φ.Π.Α. των καταλόγων της ύδρευσης, ο οποίος 
εισπράττεται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

42.- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

29.000,00 4.614,64 15,91% 4.614,64 15,91% 100% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων-εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 24.385,36 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων 
συμπεριλαμβάνονται οι επιστροφές χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων, οι επιστροφές παγίων προκαταβολών και αχρεωστήτως καταβληθέντων 
χρηματικών ποσών. 
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

 6.-ΕΞΟΔΑ  

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

10.149.767,08 8.976.827,67 88,44% 4.731.290,12 46,61% 4.283.520,19 3.924.309,58 38,66% 82,94% 
 

  Σε  αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν αμοιβές και έξοδα προσωπικού καθώς και αμοιβές αιρετών και τρίτων, εργοδοτικές 
εισφορές, δικαιώματα Δ.Ε.Η., διάφορα έξοδα π.χ. ταχυδρομικά-τηλεφωνικά τέλη, συνδρομές, προμήθειες τραπεζών, επιχορηγήσεις νομικών προσώπων, δάνεια και  
χρεολύσια αυτών, μισθώματα, συντηρήσεις, προμήθειες αναλωσίμων και ανταλλακτικών κ.λ.π. 

7.-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

16.083.034,20 1.848.160,87 11,49% 228.042,46 1,42% 104.339,21 42.017,68 0,26% 18,43% 
                                                               

71.- ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

1.792.697,14 896.966,98 50,03% 83.029,27 4,63% 29.347,59 28.062,95 1,57% 33,80% 
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 Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν προμήθειες επίπλων και σκευών, Η/Υ, ελαστικών,container, πινακίδων σήμανσης, οχημάτων, 
κάδων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, οργάνων παιδικής χαράς, την αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ.169, την αγορά όμορων οικοπέδων 3ου Δημοτικού Σχολείου Κερατέας και 
τη χρηματοδότηση κοινόχρηστων χώρων Κερατέας από το Πράσινο Ταμείο ,την προμήθεια ξύλινου οικίσκου στο χώρο της ΑΚΕΛ την προμήθεια – τοποθέτηση ξύλινων 
οικίσκων για τη Ζ΄ Παιδική εξοχή Κερατέας, την προμήθεια συστήματος θέρμανσης για ΚΕΠ Λαυρίου, την προμήθεια λογ/κου διαχείρισης κοινωφελών προγραμμάτων, 
την προμήθεια υαλοπινάκων, την προμήθεια-τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας στο 2ο και 4ο Ν/Γ Λαυρίου και την προμήθεια –τοποθέτηση αλεξικέραυνων στα σχολεία 
του Δ. Λαυρεωτικής. 

73.-ΕΡΓΑ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

13.820.689,77 830.679,19 6,01% 83.765,50 0,61% 38.295,93 13.954,73 0,10% 16,66% 
 

  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν φωταγωγήσεις κτιρίων και πλατειών, συντηρήσεις και επισκευές εγκαταστάσεων και οδικού 
δικτύου , εργασίες καθαρισμού και διάφορα έργα. 

74.-ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

469.647,29 120.514,70 25,66% 61.247,69 13,04% 36.695,69 0,00 0,00% 0,00% 
 

  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν γενικές μελέτες, κτηματογραφικές μελέτες, αποζημιώσεις από ρυμοτομία, παροχή  
υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης του Δήμου για την υποβολή προτάσεων και φακέλων έργων. 

 8.-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
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Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

9.663.985,14 1.953.398,21 20,21% 1.586.738,20 16,42% 1.296.691,91 1.212.955,78 12,55% 76,44% 
 

81.-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

774.638,48 766.238,13 98,92% 754.446,35 97,39% 484.522,43 400.786,30 51,74% 53,12% 
 

  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν πληρωμές υποχρεώσεων παλαιοτέρων ετών, οι οποίες αναφέρονται σε αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού και αιρετών, σε φόρους-τέλη, σε έργα και σε διάφορα άλλα έξοδα.  

82.-ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

1.192.995,68 1.187.160,08 99,51% 832.291,85 69,76% 812.169,48 812.169,48 68,08% 97,59% 
 

Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν αποδόσεις συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών, φόρων και επιστροφών 
χρηματικών ποσών.  

                                                     85.-ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
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Σελίδα 41 από 300 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

7.696.350,98         
 

Σε αυτή την κατηγορία εξόδων περιλαμβάνεται η πρόβλεψη της μη είσπραξης εντός του έτους, βεβαιωμένων κατά τα παρελθόντα έτη απαιτήσεων. 
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Σελίδα 42 από 300 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 

- την περ. β της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 

- την αριθ. οικ.40038/09.09.2011 «καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην 

έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών» 

- τη ΔΥ/10.12.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2018 του Δήμου 

Λαυρεωτικής, ως κατωτέρω:
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Σελίδα 43 από 300 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ      

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

    ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/6/2018 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 
0 Τακτικά έσοδα 7529958,14 3193921,9 0,424162 3177889,18 0,422033 0,99498 
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 49674,11 7999,47 0,161039 6608,34 0,133034 0,826097 
2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 12000 8435,23 0,702936 8435,23 0,702936 1 
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 3266820,36 1274796,79 0,390226 1274740,57 0,390208 0,999956 
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 454467,76 181969,64 0,400402 174388,37 0,38372 0,958338 
5 Φόροι και εισφορές 936920,87 294284,47 0,314097 294282,31 0,314095 0,999993 
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 2776379,04 1407229,52 0,506858 1407229,52 0,506858 1 
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 33696 19206,78 0,570002 12204,84 0,362204 0,635444 
1 Εκτακτα έσοδα 15944295,59 446265,63 0,027989 445965,63 0,02797 0,999328 

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 15000 0 0 0 0 ######## 
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 541503,06 141077,08 0,260529 141077,08 0,260529 1 
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 15119644,73 217223,89 0,014367 217223,89 0,014367 1 
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0 0 ######## 0 ######## ######## 
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 85000 86509,02 1,017753 86209,02 1,014224 0,996532 
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 183147,8 1455,64 0,007948 1455,64 0,007948 1 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1291136,99 961516,52 0,744705 955291,53 0,739884 0,993526 
21 Τακτικά έσοδα 1274136,99 960776,72 0,754061 954574,73 0,749193 0,993545 
22 Έκτακτα έσοδα 17000 739,8 0,043518 716,8 0,042165 0,968911 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 8216325,69 8599433,72 1,046628 208618,26 0,025391 0,02426 
31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 ######## 0 ######## ######## 
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 8216325,69 8599433,72 1,046628 208618,26 0,025391 0,02426 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1204995,68 741086,03 0,615011 741086,03 0,615011 1 
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 1175995,68 736471,39 0,626253 736471,39 0,626253 1 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 29000 4614,64 0,159126 4614,64 0,159126 1 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 1747562,73           
  Σύνολα εσόδων 35934274,82 13942223,8   5528850,63     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

        ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/6/2018 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 10149767,08 8976827,67 0,884437 4731290,12 0,4661477 4283520,19 3924309,58 0,3866404 0,8294375 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3273921,28 3088468,48 0,943355 1633192,99 0,4988492 1627855,62 1604016,91 0,4899375 0,9821356 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 656845,39 608680,94 0,926673 337887,89 0,5144101 337140,22 333094,22 0,5071121 0,9858128 

62 Παροχές τρίτων 2142062,81 1547544,74 0,722455 906654,28 0,4232622 693616,19 616058,47 0,2876006 0,6794855 

63 Φόροι - τέλη 56400 56400 1 11990,09 0,2125902 13212,09 9352,59 0,1658261 0,7800267 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 420421,94 198294,88 0,471657 250014,65 0,5946756 102859,36 81806,7 0,1945824 0,3272076 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 439101,9 439101,9 1 227346,31 0,517753 227346,31 227346,31 0,517753 1 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 881292,64 776615,61 0,881223 384556,94 0,4363556 301843,43 276987,41 0,3142967 0,7202767 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2279721,12 2261721,12 0,992104 979646,97 0,4297223 979646,97 775646,97 0,3402377 0,7917617 

68 Λοιπά Έξοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 

7 Επενδύσεις 16083034,2 1848160,87 0,114914 228042,46 0,0141791 104339,21 42017,68 0,0026125 0,1842538 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1792697,14 896966,98 0,500345 83029,27 0,0463153 29347,59 28062,95 0,015654 0,3379886 

73 Έργα 13820689,77 830679,19 0,060104 83765,5 0,0060609 38295,93 13954,73 0,0010097 0,1665928 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 469647,29 120514,7 0,256607 61247,69 0,1304121 36695,69 0 0 0 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 9663985,14 1953398,21 0,202132 1586738,2 0,1641909 1296691,91 1212955,78 0,125513 0,7644335 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 774638,48 766238,13 0,989156 754446,35 0,9739335 484522,43 400786,3 0,517385 0,5312323 

82 Αποδόσεις 1192995,68 1187160,08 0,995108 832291,85 0,6976487 812169,48 812169,48 0,6807816 0,9758229 

83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 7696350,98 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 

9 Αποθεματικό 37488,4                 

  Σύνολα δαπανών 35934274,82 12778386,8   6546070,78   5684551,31 5179283,04     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο3 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

  τέλος 
Προηγούμενου 
έτους 

Προηγούμενο 
τρίμηνο 

2ο Τρίμηνο 2018 Μεταβολή 
% 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 9.911.323,58 10.345.599,91 10.261.502,09 0,99 
  Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 8.212.558,45 8.646.825,08 8.561.471,72 0,99 
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
3. Λοιπές απαιτήσεις 1.698.765,13 1.698.774,83 1.700.030,37 1,00 
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.751.209,04 1.970.921,69 2.080.447,67 1,06 
1. Ταμείο 4.529,11 2.855,93 6.192,38 2,17 
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.746.679,93 1.968.065,76 2.074.255,29 1,05 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 335.784,07 335.784,07 1,00 
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 335.784,07 335.784,07 1,00 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 2.492.554,71 2.014.941,61 1.932.523,51 0,96 
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 2.375.421,87 1.849.884,62 1.849.884,62 1,00 
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 117.132,84 165.056,99 82.638,89 0,50 
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.876.605,35 1.934.054,10 2.166.510,44 1,12 
1. Προμηθευτές 1.427.622,54 1.714.900,38 1.859.089,67 1,08 
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 196.644,30 155.753,55 173.318,26 1,11 
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 204.381,51 5.052,63 5.140,14 1,02 
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 47.957,00 58.347,54 128.962,37 2,21 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 229.236,21 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 229.236,21 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
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Β. Υποβάλλει την ανωτέρω έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη σχετικής απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Κωνσταντίνος Λεβαντής μειοψήφησε και επιφυλάχθηκε 

να εκφράσει τις απόψεις του κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

 

ΘΕΜΑ: Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.:276/2018 

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 «έκθεσης 

εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου 

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

Σύμφωνα με την περ. β’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή 

ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων – εξόδων του Δήμου. Η έκθεση 

αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται 

υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Στην παρ.9 του άρθρου 266 του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του 

άρθρου 43 του Ν.3979/2011 ορίζονται τα ακόλουθα: «Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση 

του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο 

τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το 

προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της 

μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη 

λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση 

του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την 

εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή 

έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει 

υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο 

πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην 

καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον 

Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται 

με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ.40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 

2007/09.09.2011, τεύχος Β’) «καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 

αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία 

καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα 
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εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο από 

την Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου 

Δήμου ή οικείας Περιφέρειας αντίστοιχα. 

Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, 

συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω 

απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το ΔΥ/10.12.2018 έγγραφό της υπέβαλλε στην 

Οικονομική Επιτροπή την  έκθεση εσόδων – εξόδων του Γ’ τριμήνου έτους 2018 (χρονικό διάστημα 

από 01.01.2018 έως 30.09.2018), προκειμένου αυτή να προβεί στον έλεγχο της υλοποίησης του 

προϋπολογισμού του Δήμου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα και εισηγείται τα κατωτέρω: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει (άρθρο 39 του Ν. 

4257/2014), ο Προϊστάμενος Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου εισηγείται προς την Οικονομική 

επιτροπή, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών, διαμορφώνοντας 

πίνακες αποτελεσμάτων αυτού όπως αυτοί καθορίστηκαν με την υπ΄ αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 

2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανά 

ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και 

ως προς τα έξοδα προϋπολογισθέντα-δεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα.  

Η Οικονομική επιτροπή αφού ελέγξει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ.β του Ν.3852/10, 

την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από την αρχή του 

έτους έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, υποβάλλει προς το Δημοτικό συμβούλιο έκθεση, ως προς τα 

αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε 

τριμήνου. Στην έκθεση επισυνάπτονται και η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών 

και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.  

Στην περίπτωση που η οικονομική επιτροπή διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του 

δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση 

είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα 

που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό συμβούλιο προβαίνει 

υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας 

δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, 

μειώνοντας τα έσοδα που εμφανίζουν αποκλίσεις,  και αντιστοίχως περικόπτοντας δαπάνες, ώστε να 

μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την 

έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από 

το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο 

αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς τον Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της  και η απόφαση του 
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Δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), Οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης  

(ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού 

συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010. 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους 

συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών 

με την συνδρομή της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-

έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας. 

Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε προς την Οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους 

πίνακες, όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες  με τα 

προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του 3ουτριμήνου, 

προς έλεγχο και υποβολή αυτών προς το Δημοτικό συμβούλιο: 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών  

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού (Σημειώνεται ότι τα στοιχεία του Πίνακα 3 ΔΕΝ αποτελούν τα 

οριστικά στοιχεία του ισολογισμού) 
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

0.-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων-

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

7.529.958,14 5.414.694,85 71,91% 5.377.194,94 71,41% 99,31% 
Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 

01.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων-
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

49.674,11 27.881,71 56,13% 2.4490,58 49,30% 87,84% 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 25.183,53 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από 
μισθώματα ακινήτων του Δήμου, από μισθώματα ιχθυοτροφείων και από δικαιώματα εμποροπανηγύρεων, παζαριών και λαϊκών αγορών για τα οποία βεβαιώνονται 
χρηματικοί κατάλογοι και εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

02.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

12.000,00 8.474,65 70,62% 8.474,65 70,62% 100,00% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 3.525,35 ευρώ. Σε αυτή 
την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από τόκους χρηματικών καταθέσεων σε  τράπεζες οι οποίοι εισπράττονται το Α’ και το Β’ εξάμηνο του έτους. 

03.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
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Βεβαιωθέντων Εισπραχθέντων Εισπραχθέντων 
3.266.820,36 2.319.397,09 71,00% 2.319.143,33        70,99% 99,99% 

 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 947.423,27 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο 
ποσό των 947.677,03 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται και έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού τα οποία  εισπράττονται 
σταδιακά κάθε μήνα από τη Δ.Ε.Η. κατά τη διάρκεια του έτους. 

04.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

454.467,76 375.395,88 82,60% 341.543,02 75,15% 90,98% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 79.071,88 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 
112.924,74 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου, ενταφιασμού, παράτασης χρόνου 
ταφής, έσοδα από τέλη ακίνητης περιουσίας, από τέλη διαμονής παρεπιδημούντων, από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων 
και συναφών καταστημάτων, από τέλη κοινοχρήστων χώρων, από τέλη διαφήμισης, για τα οποία βεβαιώνονται χρηματικοί κατάλογοι και  εισπράττονται σταδιακά 
κατά τη διάρκεια του έτους. 

05.-ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

936.920,87 551.444,69 58,86% 551.442,53            58,85 % 99,99% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 385.476,18 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο 
ποσό των 385.478,34 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται και έσοδα από Φ.Η.Χ. που εισπράττονται σταδιακά κάθε μήνα από τη Δ.Ε.Η. κατά τη 
διάρκεια του έτους. 
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06.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

2.776.379,04 2.110.844,28 76,03% 2.110.844,28 76,03% 100% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 665.534,76 ευρώ. Σε αυτή 
την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνεται η επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για την κάλυψη γενικών αναγκών, η επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών των σχολείων της Α/θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης, οι οποίες εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους . 

7.-ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

33.696,00 21.256,55 63,08% 21.256,55 63,08% 100% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 12.439,45 ευρώ. Σε αυτή 
την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από παράβολα για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, από παράβολα για άδεια 
μουσικών οργάνων, από τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων και εγγύησης καλής χρήσης εργασιών από μίσθωση δημοτικών θερινών κινηματογράφων ,τα οποία 
εισπράττονται  σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

1.-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

16.382.428,65 965.216,42 5,89% 955.413,82 5,83% 98,98% 
Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 

11.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
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Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

15.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων η οποία ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 ευρώ 
οφείλεται στην είσπραξη μηδενικού ποσού από προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων. 

12.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

979.636,12 454.448,28 46,39% 454.448,28 46,39% 100,00% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 525.187,84 ευρώ. Σε αυτή 
την κατηγορία εσόδων περιλαμβάνεται επιχορήγηση για πυροπροστασία ύψους 89.400,00 ευρώ που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες, επιχορήγηση της 
λειτουργίας της κατασκήνωσης Κερατέας, επιχορήγηση μισθώματος Κ.Ε.Π., χρηματοδότηση ¨Παροχής Συσσιτίου Δήμου Λαυρεωτικής ( η οποία συμπεριλαμβανόταν 
στο προηγούμενο τρίμηνο στις επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες), επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και ληξιπρόθεσμων δικαστικών 
αποφάσεων. 

13.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

15.119.644,73 366.852,18 2,43% 366.852,18 2,43% 100,00% 
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Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες και οι λοιπές επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις και έργα , για τις οποίες έχουν προϋπολογιστεί τα κάτωθι ποσά, εκ των οποίων δεν έχει καταβληθεί κανένα έως το τέλος αυτού του τριμήνου : 

1.Για την επιχορήγηση από Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των δήμων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 205.320,00 ευρώ. 

2.Για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 47.200,00 ευρώ. 

3.Για τη χρηματοδότηση κοινοχρήστων χώρων Κερατέας-Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 64.200,00 ευρώ. 

4.Για την επιχορήγηση για Πρόγραμμα πρόληψης – αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της χώρας 
έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 80.790,60 ευρώ. 

5.Για την επιχορήγηση συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής (ΣΑΕ 016 Κ.Ε 2016ΣΕ01600042) έχει προϋπολογιστεί το 
ποσό των 67.915,18 ευρώ. 

6. Για την αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου «ΟΙΚΙΑ  ΜΠΙΑ» μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό του 1.200.000,00 ευρώ. 

7. Για την αποκατάσταση της Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 2.210.000,00 ευρώ. 

8. Για την οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής  μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 5.200.000,00 ευρώ. 

9. Για την κατασκευή Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 780.000,00 ευρώ. 

10. Για τις εργασίες προστασίας φοινικοειδών του Δήμου Λαυρεωτικής μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 200.000,00 ευρώ. 

11.Για την κατασκευή γηπέδου 8x8 στο Δημοτικό Στάδιο Κερατέας μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 345.000,00 ευρώ. 

12. Για την ανέγερση του Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 800.000,00 ευρώ. 

13. Για την ενεργειακή αναβάθμιση συντήρηση και ανακατασκευή Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου και περιβάλλοντος χώρου μέσω προγραμματικής 
σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό του  1.500.000,00 ευρώ. 

14. Για την κτηματογράφηση πολεοδόμηση πράξη εφαρμογής επέκταση σχεδίου πόλης Κερατέας μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 
100.000,00 ευρώ. 
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Σελίδα 54 από 300 

15. Για τη μελέτη ΓΠΣ στα διοικητικά όρια Δ. Λαυρεωτικής και τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 
137.167,99 ευρώ. 

16. Για την Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Αττικής για την κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου του  
Δημοτικού Σταδίου ¨ΠΑΝ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ¨ Δήμου Λαυρεωτικής  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 533.000,00. 

17. Για την επιχορήγηση δράσεων προγράμματος κοινωφελούς εργασίας  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 14.054,11 ευρώ.  

18. Για τη χρηματοδότηση ¨Κέντρο Κοινότητας¨ Δήμου Λαυρεωτικής από ΕΣΠΑ  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 37.440,00 ευρώ.  

19. Για τη χρηματοδότηση ¨Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων Δ.Ε. Κερατέας¨ από το Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 200.000,00 ευρώ.  

20.Για τη χρηματοδότηση της Δ.Ε.Η. για προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς στο Ο.Τ.219 της Δ.Ε. Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 
133.000,00 ευρώ. 

21. Για τη χρηματοδότηση ΣΒΑΚ από το Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 35.000,00 ευρώ. 

22. Για τη χρηματοδότηση προμήθειας μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού από το Πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ¨ έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 
175.000,00 ευρώ. 

23. Για την επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων  και λοιπές δράσεις από το Πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ¨ έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 
117.100,00 ευρώ. 

24. Για τη χρηματοδότηση Προγράμματος Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 
23.001,18 ευρώ. 

25. Για τη χρηματοδότηση προμήθειας τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών  από το Πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ¨ έχει προϋπολογιστεί το 
ποσό των 203.000,00 ευρώ. 

26. Για την ολοκλήρωση βρεφονηπιακού σταθμού Λαυρίου  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 21.455,67 ευρώ. 

27. Για την Προγραμματική Σύμβαση Δήμου-Ε.Μ.Π. για πρωτότυπη έρευνα και ειδικές εργαστηριακές μετρήσεις για τη Γαλλική Σκάλα Λαυρίου έχει προϋπολογιστεί το 
ποσό των 90.000,00 ευρώ. 

15.-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
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Σελίδα 55 από 300 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

85.000,00 132.306,67 155.65% 128.606,67 151,30% 97,20% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των -47.306,67 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο 
ποσό των -43606.67 ευρώ Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών, από πρόστιμα Κ.Ο.Κ., από 
πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων και λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές, από παράβολα για πλειστηριασμούς-για τεύχη δημοπράτησης και λοιπά 
παράβολα, τα οποία εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

 

16.-ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

183.147,80 11.609,29 6,34% 5.506,69 3,01% 47,43% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων  ανέρχεται στο ποσό των 171.538,51 και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό 
των 177.641,11 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων, από δαπάνες 
απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, από παρακράτηση ποσού της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., λοιπά έκτακτα έσοδα και έσοδα που δεν εμπίπτουν σε 
καμία από τις παραπάνω κατηγορίες εκτάκτων εσόδων, τα οποία εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

2.-ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

2.833.244,41 989.776,09 34,93% 981.288,16 34,63% 99,14% 
Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 

21.-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
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Σελίδα 56 από 300 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

2.816.244,41 988.649,98 35,11% 980.185,05 34,80% 99,14% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 1.827.594,43 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό 
των 1.836.059,36 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν 
έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, από τέλη ακίνητης περιουσίας, από το ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιτηδευματιών, από φόρο 
ηλεκτροδοτούμενων χώρων, από τέλη πεζοδρομίων από δικαιώματα και τέλη κοιμητηρίων, από παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης παραλίας Χάρακα-Δασκαλειού-
Πουνταζέζας, από μισθώματα εγκατάστασης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, ,τα οποία εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. Σχετικά με τα έσοδα 
από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι οι βεβαιώσεις αναφέρονται σε επιστρεφόμενα δημοτικά τέλη μη εισπραχθέντα από τη 
Δ.Ε.Η., καθώς και σε ακίνητα μη ηλεκτροδοτούμενα , πολλά εκ των οποίων έχουν ηλεκτροδοτηθεί εν αγνοία της Υπηρεσίας και αναμένονται διαγραφές των 
βεβαιωμένων ποσών κατά τη διάρκεια του έτους. 

22.-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

17.000,00 1.126,11 6,62% 1.103,11 6,49% 97,96% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 15.873,89 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 
15.896,89 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν έσοδα από 
λοιπά πρόστιμα και πρόστιμα Κ.Ο.Κ.  

 

3.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 57 από 300 

8.216.325,69 8.539.936,16 103,94% 284.945,80 3,47% 3,34% 
Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ Βεβαιωθέντων και Εισπραχθέντων υπολοίπων προηγουμένων οικονομικών ετών ενδεικτικά αναλύεται ως: 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 01.01-30.09.2018 

Κ.Α.  Περιγραφή 

 Προϋπ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 

3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3.337.829,92 3.775.965,73 46.820,56 

3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 2.100.464,40                 2.098.738,50                109.098,88 

3214.001 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 95.235,68 95.235,68 4.847,54 

3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας 146.464,34 142.457,53 5.279,87 

3216.001 Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων 343.209,60 343.209,60 0,00 

 και προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος 

3217.001 Εισφορά λόγω ένταξης σχεδίου περιοχής Λεγραινών 235.807,91 235.807,91 4.860,78 

3217.002 Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης Κερατέας 103.583,80 103.583,80 273,50 

3217.003 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Τσονίμα 5.851,65 5.851,65 606,27 

3217.004 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Τρεχαντιέρα 2.473,33 2.473,33 0,00 

3217.005 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. Περιγιάλι 5.314,33 5.314,33 41,03 

3217.006 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Αγ. Μαρίνα 6.995,71 6.995,71 577,73 

3217.007 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Πανόραμα 560,00 560,00 0,00 
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Σελίδα 58 από 300 

3217.008 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Δασκαλειό 2.527,85 2.527,85 123,84 

3217.009 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Βγέθι 723,33 723,33 140,00 

3217.010 Εισφορά  λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. ΠΟΡΤΟ-ΕΝΝΙΑ 1.650,74 1.440,74 168,58 

3217.011 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Καλοπήγαδο 2.823,32 2.356,66 0,00 

3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 143.764,79 144.688,46 16.966,53 

3219.002 Λοιπά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων 587.229,36 587.229,36 4.393,08 

3219.003 Λοιπά έσοδα        34.164,12                      62.450,47                  15.474,51 

3219.004 Έσοδα από τέλη πεζοδρομίων 97.565,65 97.565,65 9.876,72 

3219.005 Έσοδα από καταλογισμοί 832,67 832,67 0,00 

3219.006 Έσοδα από μισθώματα ακινήτων                                                                                          276.014,80                    192.678,80                 24.161,46 

3219.007 Έσοδα από Νεκροταφείο 100.179,10 100.149,10 20.567,34 

3219.008 Παραχώρηση δικαιώματος χρ. παραλίας Χάρακα 6.182,16 6.182,16         578,29 

3219.009 Εκμίσθωση αναψυκτηρίου και παραλίας Κακής Θάλασσας    38.345,50                      4.151,28                    4.151,28 

3219.010          Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων                                                                                            2.701,56                                  0,00                           0,00 

3219.011          Φόρος και χαρτόσημο για μισθώματα                                                                                       7.753,49                           6.419,25                        52,14 

3219.012           Καταβολή ΦΠΑ                             178.681,00      202.527,11                 11.862,82 

3219.013           Καταβολή ΦΠΑ 23%                           23.977,88      0,00                          0,00                 

3219.014           Μίσθωση δημοτικών θερινών κινηματογράφων                                                                            0,00                                   0,00                          0,00 

3221. Έκτακτα γενικά έσοδα                                                                                                            327.417,70                       311.819,50                  4.023,05 
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Σελίδα 59 από 300 

  8.216.325,69 8.539.936,16 284.945,80 

Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων τελών καθαριότητας και τελών ακίνητης περιουσίας οφείλεται στη σταδιακή κατά τη διάρκεια του έτους 
καταβολή των οφειλών από τους πολίτες και στις διαγραφές που πραγματοποιούνται, λόγω ηλεκτροδότησης πολλών ακινήτων. 

Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων του τέλους ρύπανσης Κερατέας οφείλεται στην εκκρεμότητα της έκδοσης της δικαστικής απόφασης. 

Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων της εισφοράς λόγω ένταξης σχεδίου περιοχής Λεγραινών οφείλεται στην ύπαρξη αγνώστων οφειλετών, πολλοί 
από τους οποίους είναι κληρονόμοι αποβιωσάντων ιδιοκτητών και δεν έχουν προβεί σε αποδοχή κληρονομιάς. 

Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων εσόδων από μισθώματα ακινήτων οφείλεται στην αποπληρωμή με δόσεις, βάσει απόφασης Δ.Σ., του μισθώματος 
ακινήτου  που περιήλθε στο Δήμο μετά τη λύση της ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ .  

Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων της εκμίσθωσης αναψυκτηρίου και παραλίας της Κακής Θάλασσας οφείλεται στην αποπληρωμή με δόσεις, βάσει  
απόφασης Δ.Σ., του μισθώματος. 

Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων έκτακτων γενικών εσόδων  ΚΟΚ οφείλεται σε κλήσεις παλαιών ετών. 

Για τις οφειλές που αναφέρθηκαν και αφορούν τα προηγούμενα του 2015 έτη αλλά και το έτος αυτό, έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες όπως δέσμευση 
φορολογικής ενημερότητας, αποστολή ειδοποιήσεων-επιστολών κ.ά., προκειμένου σταδιακά κατά την διάρκεια του έτους να εισπράττεται το μεγαλύτερο δυνατό 
ποσό.  

Προκειμένου να μην υπάρχει πλασματική εικόνα στις εισπράξεις εγγράφεται στο δημοτικό προϋπολογισμό στο σκέλος των εξόδων και στον ΚΑ…-8511της αντίστοιχης 
υπηρεσίας ποσό πρόβλεψης μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων. 

 

4.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.719.479,87 1.155.265,79 67,19% 1.155.265,79 67,19% 100,00% 
Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 60 από 300 

41.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.663.479,87 1.149.248,32 69,09% 1.149.248,32 69,09% 100,00% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ  προϋπολογισθέντων  και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 514.231,55 ευρώ. Σε 
αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, οι κρατήσεις αυτού και ο Φ.Π.Α. των καταλόγων της ύδρευσης ,ο οποίος 
εισπράττεται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

42.- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

56.000,00 6.017,47 10,75% 6.017,47 10,75% 100% 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων-εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 49.982,53 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων 
συμπεριλαμβάνονται οι επιστροφές χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων, οι επιστροφές παγίων προκαταβολών και αχρεωστήτως καταβληθέντων 
χρηματικών ποσών. 

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

 6.-ΕΞΟΔΑ  

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

11.774.000,39 9.313.150,18 79,10% 7.287.480,39       61,89% 6.630.260,65 6.298.519,49 53,50% 86,43% 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 61 από 300 

 

  Σε  αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν αμοιβές και έξοδα προσωπικού καθώς και αμοιβές αιρετών και τρίτων, εργοδοτικές 
εισφορές, δικαιώματα Δ.Ε.Η., διάφορα έξοδα π.χ. ταχυδρομικά-τηλεφωνικά τέλη, συνδρομές, προμήθειες τραπεζών, επιχορηγήσεις νομικών προσώπων, δάνεια και  
χρεολύσια αυτών, μισθώματα, συντηρήσεις, προμήθειες αναλωσίμων και ανταλλακτικών κ.λ.π. 

7.-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

16.365.393,19 7.455.817,69 45,56% 352.650,57         2,15% 273.285,91 219.941,73 1,34% 62,37% 
                                                                 

 71.- ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

2.025.131,33 1.256.001,94 62,02% 155.448,16 7,68% 138.540,21 91.396,03 4,51% 58,80% 
  

 Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν προμήθειες επίπλων και σκευών, Η/Υ, ελαστικών,container, πινακίδων σήμανσης, οχημάτων, 
κάδων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, οργάνων παιδικής χαράς, την αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ.169, την αγορά όμορων οικοπέδων 3ου Δημοτικού Σχολείου Κερατέας και 
τη χρηματοδότηση κοινόχρηστων χώρων Κερατέας από το Πράσινο Ταμείο ,την προμήθεια ξύλινου οικίσκου στο χώρο της ΑΚΕΛ την προμήθεια – τοποθέτηση ξύλινων 
οικίσκων για τη Ζ΄ Παιδική εξοχή Κερατέας ,την προμήθεια συστήματος θέρμανσης για ΚΕΠ Λαυρίου, την προμήθεια λογ/κου διαχείρισης κοινωφελών προγραμμάτων , 
την προμήθεια υαλοπινάκων, την προμήθεια-τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας στο 2ο και 4ο Ν/Γ Λαυρίου  την προμήθεια –τοποθέτηση αλεξικέραυνων στα σχολεία 
του Δ. Λαυρεωτικής, την προμήθεια μονωτικών υλικών για την υγρομόνωση δημοτικών κτιρίων , την προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για τη Δ.Ε Κερατέας και την 
προμήθεια ξύλινου μεταχειρισμένου οικίσκου 

                                                                                                              73.-ΕΡΓΑ 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 62 από 300 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

13.815.289,77 6.032.247,54 43,66% 88.896,90 0,64% 88.750,01 88.750,01 0,64% 99,83% 
 

  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν φωταγωγήσεις κτιρίων και πλατειών, συντηρήσεις και επισκευές εγκαταστάσεων και οδικού 
δικτύου , εργασίες καθαρισμού και διάφορα έργα. 

                                                             74.-ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

524.972,09 167.568,21 31,91% 108.305,51 20,63% 45.995,69 39.795,69 75,81% 36,74% 
 

  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν γενικές μελέτες, κτηματογραφικές μελέτες, αποζημιώσεις από ρυμοτομία, παροχή  
υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης του Δήμου για την υποβολή προτάσεων και φακέλων έργων. 

 8.-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

10.271.665,09 1.953.617,60 19,02% 1.998.438,60 19,46% 1.540.832,07 1.512.181,15 14,72% 75,67% 
                                                                                                  81.-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 63 από 300 

867.834,24 766.238,13 88,29% 761.883,23 87,79% 495.893,82 467.519,77 53,87% 61,36% 
 

  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν πληρωμές υποχρεώσεων παλαιοτέρων ετών, οι οποίες αναφέρονται σε αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού και αιρετών, σε φόρους-τέλη, σε έργα και σε διάφορα άλλα έξοδα.  

                                                                                                    82.-ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

1.707.479,87 1.187.379,47 69,54% 1.236.555,37 72,42% 1.044.938,25 1.044.661,38 61,18% 84,48% 
 

Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν αποδόσεις συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών, φόρων και επιστροφών 
χρηματικών ποσών.  

                                                     85.-ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

7.696.350,98         
 

Σε αυτή την κατηγορία εξόδων περιλαμβάνεται η πρόβλεψη της μη είσπραξης εντός του έτους, βεβαιωμένων κατά τα παρελθόντα έτη απαιτήσεων. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 64 από 300 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 

- την περ. β της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 

- την αριθ. οικ.40038/09.09.2011 «καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 

αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών» 

- τη ΔΥ/10.12.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Λαυρεωτικής, ως 

κατωτέρω: 

 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 65 από 300 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ      

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

    ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/9/2018 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 
0 Τακτικά έσοδα 7529958,14 5414694,85 0,719087 5377194,94 0,714107 0,993074 
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 49674,11 27881,71 0,561293 24490,58 0,493025 0,878374 
2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 12000 8474,65 0,706221 8474,65 0,706221 1 
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 3266820,36 2319397,09 0,709986 2319143,33 0,709908 0,999891 
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 454467,76 375395,88 0,826012 341543,02 0,751523 0,909821 
5 Φόροι και εισφορές 936920,87 551444,69 0,588571 551442,53 0,588569 0,999996 
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 2776379,04 2110844,28 0,760287 2110844,28 0,760287 1 
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 33696 21256,55 0,630833 21256,55 0,630833 1 
1 Εκτακτα έσοδα 16382428,65 965216,42 0,058918 955413,82 0,058319 0,989844 

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 15000 0 0 0 0 ######## 
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 979636,12 454448,28 0,463895 454448,28 0,463895 1 
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 15119644,73 366852,18 0,024263 366852,18 0,024263 1 
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0 0 ######## 0 ######## ######## 
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 85000 132306,67 1,556549 128606,67 1,51302 0,972035 
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 183147,8 11609,29 0,063388 5506,69 0,030067 0,474335 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 2833244,41 989776,09 0,349344 981288,16 0,346348 0,991424 
21 Τακτικά έσοδα 2816244,41 988649,98 0,351053 980185,05 0,348047 0,991438 
22 Έκτακτα έσοδα 17000 1126,11 0,066242 1103,11 0,064889 0,979576 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 8216325,69 8539936,16 1,039386 284945,8 0,03468 0,033366 
31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 ######## 0 ######## ######## 
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 8216325,69 8539936,16 1,039386 284945,8 0,03468 0,033366 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1719479,87 1155265,79 0,671869 1155265,79 0,671869 1 
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 1663479,87 1149248,32 0,69087 1149248,32 0,69087 1 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 56000 6017,47 0,107455 6017,47 0,107455 1 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 1747562,73           
  Σύνολα εσόδων 38428999,49 17064889,31   8754108,51     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

        ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/9/2018 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 11774000,39 9313150,18 0,790993 7287480,39 0,6189468 6630260,65 6298519,49 0,5349515 0,8642932 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3528852,55 3177932,78 0,900557 2487305,92 0,7048484 2482368,55 2380566,23 0,6746007 0,9570862 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 801357,39 608674,44 0,759554 543931,2 0,6787623 537983,87 532884,87 0,6649778 0,9796917 

62 Παροχές τρίτων 2523816,01 1584932,83 0,627991 1250250,43 0,495381 1140004,59 1057946,63 0,4191853 0,8461878 

63 Φόροι - τέλη 56400 56400 1 18734,79 0,3321771 19956,79 19956,79 0,3538438 1,0652262 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 677158,78 377528,46 0,557518 610397,82 0,9014102 170705,21 123975,44 0,1830818 0,203106 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 439101,9 439101,9 1 348442,68 0,7935349 348340,02 348340,02 0,7933011 0,9997054 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 996292,64 806358,65 0,809359 622649,64 0,6249666 525133,71 440081,59 0,4417192 0,7067885 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2751021,12 2262221,12 0,822321 1405767,91 0,5109986 1405767,91 1394767,92 0,5070001 0,9921751 

68 Λοιπά Έξοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 

7 Επενδύσεις 16365393,19 7455817,69 0,455584 352650,57 0,0215486 273285,91 219941,73 0,0134394 0,6236818 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2025131,33 1256001,94 0,620208 155448,16 0,0767595 138540,21 91396,03 0,0451309 0,5879518 

73 Έργα 13815289,77 6032247,54 0,436636 88896,9 0,0064347 88750,01 88750,01 0,006424 0,9983476 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 524972,09 167568,21 0,319195 108305,51 0,2063072 45995,69 39795,69 0,0758053 0,3674392 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 10271665,09 1953617,6 0,190195 1998438,6 0,1945584 1540832,07 1512181,15 0,1472187 0,7566813 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 867834,24 766238,13 0,882931 761883,23 0,8779133 495893,82 467519,77 0,5387201 0,613637 

82 Αποδόσεις 1707479,87 1187379,47 0,695399 1236555,37 0,7241991 1044938,25 1044661,38 0,6118148 0,8448157 

83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 7696350,98 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 

9 Αποθεματικό 17940,82                 

  Σύνολα δαπανών 38428999,49 18722585,5   9638569,56   8444378,63 8030642,37     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο3 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

  τέλος 
Προηγούμενου 
έτους 

Προηγούμενο 
τρίμηνο 

3ο Τρίμηνο 2018 Μεταβολή 
% 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 9.911.323,58 10.261.502,09 10.217.406,25 1,00 
  Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 8.212.558,45 8.561.471,72 8.517.369,95 0,99 
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
3. Λοιπές απαιτήσεις 1.698.765,13 1.700.030,37 1.700.036,30 1,00 
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.751.209,04 2.080.447,67 2.069.655,70 0,99 
1. Ταμείο 4.529,11 6.192,38 3.378,31 0,55 
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.746.679,93 2.074.255,29 2.066.277,39 1,00 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 335.784,07 335.784,07 1,00 
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 335.784,07 335.784,07 1,00 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 2.492.554,71 1.932.523,51 1.834.577,11 0,95 
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 2.375.421,87 1.849.884,62 1.849.884,62 1,00 
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 117.132,84 82.638,89 -15.307,51 -0,19 
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.876.605,35 2.166.510,44 2.134.451,17 0,99 
1. Προμηθευτές 1.427.622,54 1.859.089,67 1.799.517,35 0,97 
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 196.644,30 173.318,26 161.493,31 0,93 
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 204.381,50 5.140,14 93.059,46 18,10 
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 47.957,00 128.962,37 80.381,05 0,62 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 229.236,21 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 229.236,21 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
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Β. Υποβάλλει την ανωτέρω έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη σχετικής απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Κωνσταντίνος Λεβαντής μειοψήφησε και επιφυλάχθηκε 

να εκφράσει τις απόψεις του κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστών τελών κοινοχρήστων χώρων  

Λαυρεωτικής έτους 2019 και τρόπου καταβολής αυτών 

Αρ. Απόφ.:277/2018 

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 συντελεστών 

τελών κοινοχρήστων χώρων  Λαυρεωτικής έτους 2019 και τρόπου καταβολής αυτών», έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τη ΔΥ/10.12.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  

«Σύμφωνα µε το άρθρο 13 του Β∆ της 24/9 - 20/10/ 58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 

3 του Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε µε το αρ. 16 Ν.1828/89 και την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 

3254/2004, ‘’το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων ορίζεται ετήσιο δι' αποφάσεως του Δημοτικού 

Συμβουλίου κατά τετραγωνικό μέτρο ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και αναλόγως της περιοχής της 

πόλεως ή του χωριού εις την οποία κείται ο χρησιμοποιούμενος χώρος.’’ 

Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, µε την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που 

αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου (ΣΤΕ 140/89 ΔιΔικ 1990 

σελ 1228, Τρ ΔΠρβόλου 506/1998 ΔιΔικ 1999 (σελ 509) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή 

Ανειδίκευτων εσόδων (Εγκ. Υπ.Εσ. 31727/13-4-1978).  

Για τον καθορισμό ή την αναπροσαρμογή του τέλους, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη του, αφ’ ενός µεν το όφελος που έχουν κατά περίπτωση όσοι χρησιμοποιούν 

κοινόχρηστο χώρο, αφ’ ετέρου δε το βαθμό μεταβολής των οικονομικών συνθηκών κατά το χρονικό 

διάστημα που παρήλθε από την έκδοση της αμέσως προηγούμενης απόφασης.   

Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν 

οποιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδομικές εργασίες, το τέλος ορίζεται μηνιαίο κατά ζώνες με 

απόφαση του συμβουλίου και κατά τετραγωνικό μέτρο». 

Επιπροσθέτως για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από περίπτερα σύμφωνα με το Ν. 

4093/2012, (Φ.Ε.Κ. 222/Α/12-11-2012), στην παράγραφο ΣΤ.2 περίπτωση 5, ορίζετε ότι από 

1/1/2014 οι δικαιούχοι εκμετάλλευσης ενός περιπτέρου, εκτός από τον χώρο που καταλαμβάνουν 

τα λειτουργικά στοιχεία του περιπτέρου, (ψυγεία, σταντ κ.τ.λ.), υπόκεινται σε υποχρέωση 

καταβολής τέλους και για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου. 

Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπουν ότι σε κάθε περίπτωση το αναλογούν τέλος 

καταβάλλεται είτε μετρητοίς είτε με ισόποση εγγυητική επιστολή της οποίας ο τύπος θα 

καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο προ 
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της παράδοσης της άδειας χρήσης αναγραφόμενου επ' αυτής του αριθμού του γραμματίου 

είσπραξης ή της εγγυητικής επιστολής. 

Με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου  50 του 

Ν.4257/2014, ‘’…μπορεί να προβλέπεται η καταβολή του αναλογούντος τέλους εντός του έτους σε 

ισόποσες δόσεις χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον 

υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας μέρος του τέλους. Με την απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου καθορίζεται το ποσοστό του ετήσιου τέλους που πρέπει να καταβληθεί προ της 

χορήγησης της άδειας, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το τριάντα 

τοις εκατό (30%) της οφειλής και ο αριθμός των δόσεων για την εξόφληση του υπολειπόμενου 

ποσού. 

Η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσόμενων 

προθεσμιών, αναγραφόμενης επί αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης που αντιστοιχεί στο 

ποσό που καταβλήθηκε προ της χορήγησής της, του αριθμού των δόσεων που απομένουν προς 

εξόφληση και των προθεσμιών καταβολής τους. Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και 

μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της 

άδειας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη 

καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται. Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως 

ανωτέρω, η άδεια θεωρείται από το δήμο, αναγραφόμενων επί αυτής των αριθμών των σχετικών 

γραμματίων είσπραξης.’’ 

Με την περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονομική 

επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. 

Συνεπώς για τη λήψη απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και 

εισφορών απαιτείται  η προηγούμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.  

Οι ισχύοντες συντελεστές, έτους 2018, καθορίστηκαν, µε την υπ΄ αριθμ. 143/2017 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου ανά κατηγορία, ως εξής: 

Ι. 1) Για την κατάληψη πεζοδρομίων, πλατειών ή κοινοχρήστων χώρων, για την έκθεση 

εμπορευμάτων ή τραπεζοκαθισμάτων, οι συντελεστές είναι: 

Α ζώνη = 16,00 €/τ.μ. ετησίως 

Β ζώνη = 12,00 €/τ.μ. ετησίως 

2) Για την κατάληψη πεζοδρομίων με οικοδομικά υλικά ή εργοτάξια Α και Β ζώνης 10,00 €/τ.μ. 

μηνιαίως. 

3) Για την κάλυψη πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων κατά τις θρησκευτικές πανηγύρεις: 

Α) Για το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας: 10,00 €/τ.μ. για 3 ημέρες. 

Β) Για τις λοιπές πανηγύρεις: 20,00 € ημερησίως. 

Γ) Για κατάληψη από μηχανικά παιχνίδια, λούναπαρκ, κ.λ.π., από 0,50€/τ.μ. ή 2,00 € ανά θέση 

(εκάστη θέση είναι 4 μέτρα) ημερησίως, για όλες τις πανηγύρεις του Δήμου ενιαία. 
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4) Για τον επιπλέον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνουν τα περίπτερα εκτός των τ.μ. που 

δικαιούνται από την άδειά τους: 

Α) Για τα περίπτερα της πόλης (συμπεριλαμβανομένου και του κουβουκλίου): 32,00 €/τ.μ. 

ετησίως. 

Β) Για τα περίπτερα εκτός της πόλης: σε 17,00 €/τ.μ. ετησίως.  

5) Για την χρήση του υπεδάφους: 28,00 € το κ.μ./ετησίως. 

6) Για την χρήση κοινόχρηστων χώρων από στάσιμους πωλητές εποχιακών φρούτων και 

λαχανικών ως και καντίνες το τέλος έχει οριστεί σε 16,00 € /τ.μ. ετησίως ανεξαρτήτως από την 

χρονική διάρκεια κατάληψης. 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

1.500,00 ευρώ ετησίως για κάθε μία από τις παρακάτω παραχωρημένες θέσεις στάθμευσης σε 

τράπεζες και 700,00 ευρώ ετησίως για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

1. Τράπεζα « EUROBANK »            Λεωφόρος Αθ. Λαυρίου 1 

2. Τράπεζα « ALPHA BANK »             Μουσουργού & 

Μητροπούλου         

1 

3. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ    Λεωφ. Αθηνών 8                            1 

4. Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ»                   Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου               1 

5. Τράπεζα «ΠΕΙΡΑΙΩΣ»                 Λιμάνι Λαυρίου                                1 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

1. Τράπεζα «ALPHA BANK»             Λεωφ. Λαυρίου  43                                1 

2. Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ»                   Λεωφ. Λαυρίου & Κέκρωπος 1 

3. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ    Λεωφ. Λαυρίου & Περικλέους 1 

 

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ 

3.000,00 ευρώ /τεμ. ετησίως για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από αυτόματες ταμειολογιστικές 

μηχανές (ΑΤΜ) τραπεζών για συναλλαγές κοινού 

28,00 ευρώ ετησίως ανά κυβικό μέτρο για τη χρήση υπεδάφους από δεξαμενές υγρών καυσίμων 

των πρατηρίων 

Για χρήση κοινοχρήστων χώρων που δεν αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις ισχύει η 

προγενέστερη υπ. αριθμ. 328/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
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ΙΙ. Ορίζονται οι  ζώνες Α και Β του Δήμου Λαυρεωτικής, ως ακολούθως: 

Η Α ζώνη περιλαμβάνει τις εξής περιοχές του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής: Κέντρο της πόλης που 

περικλείεται από τις οδούς Αθηνών-Λαυρίου, Στράβωνος, Φ. Νέγρη μέχρι και το λιμάνι. Επίσης, τις 

περιοχές Πουνταζέζα, Λιμάνι Πασά, Σούνιο, Λεγραινά. 

Η Β ζώνη περιλαμβάνει τις εξής συνοικίες του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής: Νυχτοχώρι, Αγία 

Παρασκευή, Νεάπολη, Άγιος Ανδρέας, Κυπριανός, Σαντορινέϊκα, Ευαγγελίστρια, Καβοδόκανος, 

Θορικό, Εργατικές Κατοικίες, Άγιο Γεράσιμο, καθώς και ολόκληρη τη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας 

(πόλη και οικισμούς) και την Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.  

Επίσης με την υπ’ αριθμ. 118/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, «συμπλήρωση – τροποποίηση 

της παραπάνω υπ’ αριθμ. 143/2017 απόφασης», καθορίστηκε ο τρόπος καταβολής των τελών 

κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2018 ως εξής:  

Η καταβολή των τελών κοινοχρήστων χώρων για το σύνολο της οφειλής να πραγματοποιείται 

σε ισόποσες δόσεις, χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον 

υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας, ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του τέλους. Η 

εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού θα γίνει σε τέσσερις (4) μηνιαίες ισόποσες δόσεις και όχι 

πέραν του οικονομικού έτους που αφορά η άδεια. Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων 

ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται από το Δήμο, αναγραφομένων επί αυτής των αριθμών των 

σχετικών γραμματίων είσπραξης. Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των 

δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και 

αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες 

δόσεις δεν επιστρέφονται. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την εισήγηση σας προς το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου 

μας για τη λήψη σχετικής απόφασης ‘’α) Καθορισμού συντελεστών τελών κοινοχρήστων χώρων 

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019 καθώς και β) του τρόπου καταβολής αυτών’’». 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1, περ.ζ’ του Ν.3852/2010 

− Τις υπ’ αριθμ.143/2017 και 118/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

− Τη ΔΥ/10.12.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, τη ΜΗ αναπροσαρμογή των συντελεστών τελών 

κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2019 και τη διατήρηση αυτών 
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όπως καθορίστηκαν για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 143/2017 Απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής.  

Για τον τρόπο καταβολής των τελών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2019 ισχύουν τα 

αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ.118/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών Κοιμητηρίων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2019 

Αρ. Απόφ.:278/2018 

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 

τελών Κοιμητηρίων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2019», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τη ΔΥ/10.12.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται 

τα ακόλουθα:  

«Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, η 

Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή 

τελών, δικαιωμάτων και εισφορών ή την αναπροσαρμογή αυτών. 

Με την υπ΄αριθμ.142/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν τα τέλη 

Κοιμητηρίων της Δ.Ε. Λαυρίου και της Δ.Ε. Κερατέας για το έτος 2018, τα οποία ισχύουν σήμερα ως 

εξής: 

Α. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 

1. Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 1.000,00€. 

Λόγω της  ρυμοτομίας των κοιμητηρίων απαγορεύεται η παραχώρηση διπλού τάφου στα 

Κοιμητήρια Λαυρίου. 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑΦΕΣ 

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο 30,00 €. 

β) Ταφή τριετούς χρήσεως 30,00 €. 

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως 170,00 €. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ 

α) Εκταφή 30,00 €. 

β) Αγορά κυτίου Οστεοφυλακίου 35,00 €. 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 

α) Τέλος παράτασης για πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 50,00€ το χρόνο. 

β) Για το 5ο έτος 50,00€ το χρόνο. 

γ) Πέραν της πενταετίας και μόνον εφόσον δικαιολογείται υπό ιδιαίτερες περιστάσεις η 

παραμονή, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 50,00€ το χρόνο. 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ 

α) Τέλος φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο 30,00 € ετησίως. 
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β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00€. 

γ) Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων 293,47€ 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 

7. Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00€ ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 

 

Β. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

1. Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 400,00€. 

Παραχώρηση διπλού οικογενειακού τάφου δεν επιτρέπεται. 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ 

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο 30,00€. 

β) Ταφή τριετούς χρήσεως 30,00€. 

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως 170,00€. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ 

α) Εκταφή 30,00€. 

β) Αγορά Οστεοθήκης 35,00€. 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 

α) Τέλος παράτασης για πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 50,00€ το χρόνο. 

β) Για το 5ο έτος 50,00 € το χρόνο. 

γ) Πέραν της  πενταετίας και μόνον εφόσον δικαιολογείται υπό ιδιαίτερες περιστάσεις η 

παραμονή, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 50,00€ το χρόνο. 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ 

α) Τέλος φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο 30,00€ ετησίως. 

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00€. 

γ) Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων 293,47€. 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 

Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00€ ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 

 

Γ. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ 

1. Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 1.000,00€. 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ 

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο 30,00€. 

β) Ταφή τριετούς χρήσεως 30,00€. 

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως 170,00€. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ 

α) Εκταφή 15,00€ 

β) Αγορά Οστεοθήκης 35,00€ 
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4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 

α) Τέλος παράτασης για πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 50,00€ το χρόνο. 

β) Για το 5ο έτος 50,00€ το χρόνο. 

γ) Πέραν της πενταετίας και μόνον εφόσον δικαιολογείται υπό ιδιαίτερες περιστάσεις η 

παραμονή, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 50,00€ το χρόνο. 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ 

α) Τέλος φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο 30,00 € ετησίως. 

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00€. 

γ) Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων 293,47€. 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 

Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00 € ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 

 

Δ. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

1. Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 200,00€. 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ 

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο 30,00€. 

β) Ταφή τριετούς χρήσεως 30,00€. 

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως 170,00€. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ 

α) Εκταφή 15,00€. 

β) Αγορά Οστεοθήκης 35,00€. 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 

α) Τέλος παράτασης για πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 50,00€ το χρόνο. 

β) Για το 5ο έτος 50,00€ το χρόνο. 

γ) Πέραν της πενταετίας και μόνον εφόσον δικαιολογείται υπό ιδιαίτερες περιστάσεις η 

παραμονή, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 50,00€ το χρόνο. 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ 

α) Τέλος φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο 30,00€ ετησίως. 

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00€. 

γ) Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων 293,47€. 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 

Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00€ ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 

 

Ε. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΜΑΡΙΖΑΣ) 

1. Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 200,00€. 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ 
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α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο 30,00€. 

β) Ταφή τριετούς χρήσεως 30,00€. 

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως 170,00€. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ 

α) Εκταφή 15,00€. 

β) Αγορά Οστεοθήκης 35,00€. 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 

α) Τέλος παράτασης για πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 50,00€ το χρόνο. 

β) Για το 5ο έτος 50,00€ το χρόνο. 

γ) Πέραν της πενταετίας και μόνον εφόσον δικαιολογείται υπό ιδιαίτερες περιστάσεις η 

παραμονή, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 50,00€ το χρόνο. 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ 

α) Τέλος φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο 30,00€ ετησίως. 

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00€. 

γ) Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων 293,47€. 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 

Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00€ ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 

Tο τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις: 

- Στη μεταφορά οστών, από εκταφή άλλου μνήματος ή άλλου κοιμητηρίου και φύλαξη τους στον 

οικογενειακό τάφο, εφόσον υπάρχουν τα ανάλογα δικαιώματα και 

- Όταν γίνεται ενταφιασμός σε οικογενειακό τάφο, χρεώνεται φύλαξη οστών του αμέσως 

προηγούμενου ενταφιασμένου του οποίου γίνεται εκταφή και όχι των προγενέστερων αυτού, 

προκειμένου να γίνει ο νέος ενταφιασμός. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την εισήγηση σας προς το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου 

μας για τη λήψη σχετικής απόφασης «Καθορισμός τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019». 

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, παρ.1, περ.ζ’ του Ν.3852/2010 

− Την υπ’ αριθμ.142/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

− Τη ΔΥ/10.12.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, τη ΜΗ αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων των 

Δημοτικών Κοιμητηρίων Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2019 και τη διατήρηση αυτών όπως 

καθορίστηκαν για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 142/2017 Απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί καθορισμού τιμών της Υπηρεσίας Εσόδων Δήμου Λαυρεωτικής 

έτους 2019 

Αρ. Απόφ.:279/2018 

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 τιμών της 

Υπηρεσίας Εσόδων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2019», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τη ΔΥ/10.12.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται 

τα ακόλουθα:  

«Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ζ’ του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. 

Με την υπ΄αριθμ.330/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι τιμές της 

υπηρεσίας εσόδων  για το έτος 2012, τα οποία ισχύουν έως σήμερα ως εξής: 

1. Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας του παλαιού Μηχανουργείου για διαφημιστικά 

γυρίσματα: 600,00 €/ημέρα. 

2. Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας του παλαιού Μηχανουργείου για θεατρικές 

παραστάσεις: 880,00 € /ημέρα. 

3. Έσοδα από γυρίσματα σε εξωτερικούς χώρους: 600,00 € /ημέρα. 

4. Παραχώρηση αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου για παιδικές θεατρικές παραστάσεις: 140,00 

€ /ημέρα. 

5. Παραχώρηση αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου για θεατρικές παραστάσεις: 205,00 € /ημέρα. 

6. Έσοδα καθαριότητας από ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ: 20,00 €/ημέρα. 

7. Έσοδα καθαριότητας από ΤΣΙΡΚΟ: 50,00 €/ημέρα. 

8. Παραχώρηση κοινόχρηστων ανοικτών χώρων για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα 

(μουσικές εκδηλώσεις, προβολή προϊόντων, κλπ.) από 150,00€ έως 400,00 €. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την εισήγηση σας προς το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου 

μας για τη λήψη σχετικής απόφασης». 

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, παρ.1, περ.ζ’ του Ν.3852/2010 
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− Την υπ’ αριθμ.330/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

− Τη ΔΥ/10.12.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής τη ΜΗ αναπροσαρμογή των τιμών που 

αφορούν την Υπηρεσία Εσόδων για το έτος 2019 και τη διατήρηση αυτών όπως καθορίστηκαν με 

την υπ’ αριθμ.330/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ως κατωτέρω: 

1. Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας του παλαιού Μηχανουργείου για διαφημιστικά 

γυρίσματα: 600,00 €/ημέρα. 

2. Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας του παλαιού Μηχανουργείου για θεατρικές 

παραστάσεις: 880,00 € /ημέρα. 

3. Έσοδα από γυρίσματα σε εξωτερικούς χώρους: 600,00 € /ημέρα. 

4. Παραχώρηση αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου για παιδικές θεατρικές παραστάσεις: 140,00 € 

/ημέρα. 

5. Παραχώρηση αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου για θεατρικές παραστάσεις: 205,00 € /ημέρα. 

6. Έσοδα καθαριότητας από ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ: 20,00 €/ημέρα. 

7. Έσοδα καθαριότητας από ΤΣΙΡΚΟ: 50,00 €/ημέρα. 

8. Παραχώρηση κοινόχρηστων ανοικτών χώρων για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα 

(μουσικές εκδηλώσεις, προβολή προϊόντων, κλπ.) από 150,00€ έως 400,00 €. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Νοεμβρίου 2018 

Αρ. Απόφ.:280/2018 

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 Νοεμβρίου 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.  

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.  
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Η Ειδική Ταμίας υπέβαλε το αριθμ. πρωτ: 19007/10.12.2018 πρωτόκολλο ταμειακής 

διαχείρισης μηνός Νοεμβρίου 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: 19007/10.12.2018 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 Νοεμβρίου 2018, το οποίο έχει ως κατωτέρω: 

 

Χρηματικό Υπόλοιπο της 31/10/2018: 
 
Β.1. Δημόσιο Λογιστικό  

 
Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 2.016.645,64 € και 
διαμορφώνεται ως ακολούθως: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΑ 
ΤΑΚΤΙΚΑ 451.185,53 € 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 116,19 € 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 1.565.343,92 € 

ΣΥΝΟΛΑ 2.016.645,64 € 
 

Β.2 Πραγματικό Υπόλοιπο  
 
Σύμφωνα με τα extrait των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του Δήμου σε 
λογαριασμούς όψεως την 31/10/2018 ανήλθε στο ποσό των 1.840.089,01 €. 
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Αναλυτικά:  
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.  144/540046-57 830.332,14 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.  144/540073-20 348.068,18 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.  144/535309-26 36.025,73 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.  144/003147-05 12.828,07 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ.  433.00.2001.000035 95.145,94 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ.  433.00.2001.000086 428.162,37 € 

Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 802.002.203.000.330 0,00 € 
Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.40.0200036773 68.488,62 € 
Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0040.60.0200661421 21.015,35 € 
Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.47.0200048045 22,61 € 

Σύνολα: 1.840.089,01 € 
 
 
Πλέον των ανωτέρω: 

1. στην ταμιακή υπηρεσία του δήμου υπήρχε σε μετρητά το ποσό των 2.563,85 € 
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 1.853.652,86 €
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Β.3 Διαφορά ανάμεσα σε Δημόσιο Λογιστικό και Πραγματικά Διαθέσιμα 
 
Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους 162.992,78 € 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. Πλέον (+) 2.351,61 € : που αφορά διαφορά που έρχεται από παλαιότερα έτη και η οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση. 
3. 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. 

4. 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». 

5. 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». 

6. 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 €.  

7. 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». 

8. 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. 

9. Μείον (-) 0,30 € : που αφορά την υπ' αριθμ. Α 5378/19-10-2018 απόδειξη είσπραξης η οποία φέρει το ύψος των 414,40 € ενώ η αντίστοιχη είσπραξή της στον υπ' αριθμ. 
2001000035 τραπεζικό λογαριασμό στις 18/10/2018 φέρει το ύψος των 414,10 € 

10. Πλέον (+) 577,75 € : που αφορά επιστροφή χρημάτων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών στις 30/10/2018 στον υπ’ αριθμ.  433.00.2001.000086 τραπεζικό λογαριασμό. 
Συγκεκριμένα, αφορά τη διατροφή της κυρίας Καϊνανά μηνός Οκτωβρίου, 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 Οκτωβρίου. 

11. Μείον (-) 1.686,07 € : που αφορούν το υπ’ αριθμόν Α 939/31-10-2018 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από 
χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Οκτώβριο. 

12. Μείον (-) 2.822,16 € : που αφορούν το υπ’ αριθμόν Α 942/31-10-2018 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν  εισπράξεις από 
χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Οκτώβριο. 
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13. Μείον (-) 86.937,98 € : που αφορούν την εκκαθάριση των τελών καθαριότητας, δημοτικού φόρου, φωτισμού και τελών ακίνητης περιουσίας μηνός Αυγούστου, για την οποία 
ΔΕΝ εκδόθηκαν ακόμη σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής καθώς δεν υπάρχουν επαρκή χρήματα στον ΚΑ Εξόδων του Π/Ϋ. 

14. Πλέον (+) 43,97 € : που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στα υπ’ αριθμ. Α 1640-1652/31-10-2018 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ποσού 6.043,97 € και την αντίστοιχη 
πληρωμή τους που πραγματοποιήθηκε στις 30/10/2018 από τον υπ’ αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό ύψους 6.000,00 €. 

15. Μείον (-) 39.308,10 € : τα οποία αφορούν την αποπληρωμής της 22ης δόσης του χρεολυσίου και των τόκων του δανείου για την εκτέλεση έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». Η ανωτέρω πληρωμή 
πραγματοποιήθηκε από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000035 τραπεζικό λογαριασμό στις 31/10/2018, όμως εκκρεμεί ακόμη η έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής. 

16. Πλέον (+) 452,71 € : ποσό που αφορά συνολικά τις κρατήσεις των υπ’ αριθμ. Β 1640-1652/31-10-2018 χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, για τις οποίες εκκρεμεί η έκδοση 
σχετικού γραμματίου είσπραξης. 

 
Αναλυτικά: 

Τράπεζες 1.840.089,01 € 
Μετρητά 2.563,85 € 
Παγία 11.000,00 € 
Σύνολο 1.853.652,86 € 
Δημόσιο Λογιστικό 2.016.645,64 € 
Μείον (-) 50,00 € : που αφορά την είσπραξη ενός πλαστού τραπεζογραμματίου αξίας 50,00 € κατά τη διάρκεια του μήνα Νοεμβρίου 2017. -50,00 € 
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». 

50,00 € 

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 € 

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 50,00 € 
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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». 
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. 

-46.735,20 € 

Μείον (-) 0,30 € : που αφορά την υπ' αριθμ. Α 5378/19-10-2018 απόδειξη είσπραξης η οποία φέρει το ύψος των 414,40 € ενώ η αντίστοιχη είσπραξή της 
στον υπ' αριθμ. 2001000035 τραπεζικό λογαριασμό στις 18/10/2018 φέρει το ύψος των 414,10 € -0,30 € 

Πλέον (+) 577,75 € : που αφορά επιστροφή χρημάτων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών στις 30/10/2018 στον υπ’ αριθμ.  433.00.2001.000086 τραπεζικό 
λογαριασμό. Συγκεκριμένα, αφορά τη διατροφή της κυρίας Καϊνανά μηνός Οκτωβρίου, 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 Οκτωβρίου. 

577,75 € 

Μείον (-) 1.686,07 € : που αφορούν το υπ’ αριθμόν Α 939/31-10-2018 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από 
χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Οκτώβριο. -1.686,07 € 

Μείον (-) 2.822,16 € : που αφορούν το υπ’ αριθμόν Α 942/31-10-2018 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν  εισπράξεις από 
χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Οκτώβριο. -2.822,16 € 

Μείον (-) 86.937,98 € : που αφορούν την εκκαθάριση των τελών καθαριότητας, δημοτικού φόρου, φωτισμού και τελών ακίνητης περιουσίας μηνός 
Αυγούστου, για την οποία ΔΕΝ εκδόθηκαν ακόμη σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής καθώς δεν υπάρχουν επαρκή χρήματα στον ΚΑ Εξόδων του 
Π/Ϋ. 

-86.937,98 € 

Πλέον (+) 43,97 € : που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στα υπ’ αριθμ. Α 1640-1652/31-10-2018 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ποσού 
6.043,97 € και την αντίστοιχη πληρωμή τους που πραγματοποιήθηκε στις 30/10/2018 από τον υπ’ αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό ύψους 
6.000,00 €. 

43,97 € 

Μείον (-) 39.308,10 € : τα οποία αφορούν την αποπληρωμής της 22ης δόσης του χρεολυσίου και των τόκων του δανείου για την εκτέλεση έργου 
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» που έχει ενταχθεί 
στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». Η ανωτέρω πληρωμή πραγματοποιήθηκε από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000035 τραπεζικό λογαριασμό στις 31/10/2018, 
όμως εκκρεμεί ακόμη η έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής. 

-39.308,10 € 

Πλέον (+) 452,71 € : ποσό που αφορά συνολικά τις κρατήσεις των υπ’ αριθμ. Β 1640-1652/31-10-2018 χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, για τις οποίες 
εκκρεμεί η έκδοση σχετικού γραμματίου είσπραξης. 452,71 € 

Σύνολο 2.192.416,57 € 
 
 
 

1. Εισπράξεις Νοεμβρίου:   
 
Γ.1. Εισπράξεις μετρητών στο ταμείο του Δήμου Λαυρεωτικής 
 
Τον Νοέμβριο του 2018 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω κινήσεις αναφορικά με το ταμείο του Δήμου. 
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Σειρά Αριθμός 
Ημερομηνία 
είσπραξης 
βάσει ΔΛ 

Καταθέτης Αιτιολογία Ποσό 

Α 947 1/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΚΛΕΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 01/11/2018  ΜΕΤΡΗΤΑ 229,49 € 
Α 953 2/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΚΛΕΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 02/11/2018  ΜΕΤΡΗΤΑ 509,95 € 
Α 958 5/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΚΛΕΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 05/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 246,55 € 
Α 963 6/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΚΛΕΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 06/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 337,79 € 
Α 968 7/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΚΛΕΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 07/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 282,65 € 
Α 969 8/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 08 /11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 241,18 € 
Α 983 12/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 12/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 67,58 € 
Α 984 13/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 13/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 46,03 € 
Α 991 15/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 15/11/2018  ΜΕΤΡΗΤΑ 392,11 € 
Α 996 16/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 16/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 130,38 € 
Α 998 19/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 19/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 130,53 € 
Α 1004 20/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 20/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 30,00 € 
Α 1008 21/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 21/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 63,76 € 
Α 1012 23/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 23/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 127,27 € 
Α 1019 26/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 26/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 414,29 € 
Α 1020 27/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 27/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 42,62 € 
Α 1025 28/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 28/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 181,22 € 
Α 1032 29/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 29/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 543,97 € 
Α 1037 30/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 30/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 1.103,72 € 
Α 944 1/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 01/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 890,43 € 
Α 949 2/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 02/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 258,41 € 
Α 954 5/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 05/11/2018  ΜΕΤΡΗΤΑ 363,36 € 
Α 960 6/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 06/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 785,45 € 
Α 965 7/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 07/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 186,22 € 
Α 973 8/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 08/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 422,20 € 
Α 977 9/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 09/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 104,03 € 
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Α 980 12/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 12/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 1.360,94 € 
Α 985 13/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 13/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 1.380,64 € 
Α 988 14/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 14/11/2018  ΜΕΤΡΗΤΑ 928,18 € 
Α 990 15/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 15/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 249,95 € 
Α 993 16/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 16/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 70,63 € 
Α 999 19/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 19/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 76,18 € 
Α 1002 20/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 20/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 200,00 € 
Α 1006 21/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 21/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 211,07 € 
Α 1010 22/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 22/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 694,86 € 
Α 1013 23/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 23/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 229,79 € 
Α 1016 26/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 26/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 1.452,92 € 
Α 1022 27/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 27/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 1.204,28 € 
Α 1027 28/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 28/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 1.225,21 € 
Α 1036 29/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 29/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 1.707,87 € 
Α 1039 30/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 30/11/2018 ΜΕΤΡΗΤΑ 954,18 € 

Σύνολο εισπράξεων που πραγματοποιήθηκαν με μετρητά το μήνα Νοέμβριο 20.077,89 € 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει: 

1. Πλέον (+) 0,01 € : το οποίο αφορά την τακτοποίηση της διαφοράς που είχε προκύψει ανάμεσα στις υπ' αριθμ. Α 5732 & 5733/01-11-2018 
αποδείξεις είσπραξης οι οποίες φέρουν το συνολικό ύψος των 28,80 €, ενώ η αντίστοιχη είσπραξή τους στον υπ' αριθμ. 54004657 τραπεζικό λογαριασμό την 01/11/2018 φέρει 
το ύψος των 28,79 €.  

2. Πλέον (+) 0,01 € : το οποίο αφορά την τακτοποίηση της διαφοράς που είχε προκύψει ανάμεσα στις υπ' αριθμ. Α 5828 & 5829/07-11-2018 
αποδείξεις είσπραξης οι οποίες φέρουν το συνολικό ύψος των 250,01 €, ενώ η αντίστοιχη είσπραξή τους στον υπ' αριθμ. 2001000035 τραπεζικό λογαριασμό στις 06/11/2018 
φέρει το ύψος των 250,00 €. 

3. Πλέον (+) 59,92 € : τα οποία αφορούν την τακτοποίηση της διαφοράς που είχε προκύψει ανάμεσα στην υπ' αριθμ. Α 6035/28-11-2018 απόδειξη 
είσπραξης η οποία φέρει το ύψος των 3.109,92 €, ενώ η αντίστοιχη είσπραξή τους στον υπ' αριθμ. 54004657 τραπεζικό λογαριασμό στις 28/11/2018 φέρει το ύψος των 
3.050,00€.  

4. Πλέον (+) 0,01 € : το οποίο αφορά την τακτοποίηση της διαφοράς που είχε προκύψει ανάμεσα στις υπ’ αριθμ. Α 6192 & 6193/30-11-2018 
αποδείξεις είσπραξης οι οποίες φέρουν το ύψος των 21,05 €, ενώ η αντίστοιχη είσπραξή τους στον υπ' αριθμ. 14454004657  τραπεζικό λογαριασμό στις 30/11/2018 φέρει το 
ύψος των 21,04 €. 
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Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις μετρητών στο ταμείο του Δήμου μας για το μήνα Νοέμβριο ανήλθαν στο ύψος των 20.137,84 €. 
 
Ακολούθως, πραγματοποιήθηκαν και οι ακόλουθες καταθέσεις μετρητών στους υπ’ αριθμ. 54004657, 433.00.2001.000086 και GR1401404330433002001000035 τραπεζικούς 
λογαριασμούς: 
 

Λογαριασμός Ημερομηνία 
κατάθεσης Αιτιολογία Ποσό 

GR1401404330433002001000035 1/11/2018 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ 229,49 € 
GR1401404330433002001000035 2/11/2018 ΣΚΛΕΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 509,95 € 
GR1401404330433002001000035 5/11/2018 ΣΚΛΕΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 246,55 € 
GR1401404330433002001000035 6/11/2018 ΣΚΛΕΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 337,79 € 
GR1401404330433002001000035 7/11/2018 ΣΚΛΕΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 282,65 € 
GR1401404330433002001000035 8/11/2018 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 241,18 € 
GR1401404330433002001000035 12/11/2018 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 67,58 € 
GR1401404330433002001000035 13/11/2018 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 46,03 € 
GR1401404330433002001000035 15/11/2018 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 392,11 € 
GR1401404330433002001000035 16/11/2018 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 130,38 € 
GR1401404330433002001000035 19/11/2018 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 130,53 € 
GR1401404330433002001000035 20/11/2018 ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑ 30,00 € 
GR1401404330433002001000035 21/11/2018 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 63,76 € 
GR1401404330433002001000035 23/11/2018 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 127,27 € 

433.00.2001.000086  26/11/2018 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 414,29 € 
433.00.2001.000086  27/11/2018 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 42,62 € 
433.00.2001.000086  28/11/2018 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 181,22 € 
433.00.2001.000086  29/11/2018 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 543,97 € 
433.00.2001.000086  30/11/2018 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 1.103,72 € 

54004657 1/11/2018 ΔΙΑΦ. ΕΙΣΠΡ 1/11/18 890,44 € 
54004657 2/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 258,41 € 
54004657 5/11/2018 ΔΙΑΦ ΕΙΣΠΡ 363,36 € 
54004657 6/11/2018 ΔΙΑΦ ΕΙΣΠΡ 785,45 € 
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54004657 8/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 07/11/18 186,23 € 
54004657 8/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 08/11/18 422,20 € 
54004657 9/11/2018 ΔΙΑΦ ΕΙΕΠΡ. 104,03 € 
54004657 12/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1.360,94 € 
54004657 13/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟΥ  1.380,64 € 
54004657 14/11/2018 ΔΙΑΦ. ΕΙΣΠΡ. 928,18 € 
54004657 15/11/2018 ΔΙΑΦ ΕΙΣΠΡ 249,95 € 
54004657 16/11/2018 ΔΙΑΦ ΕΙΣΠΡ 70,63 € 
54004657 19/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 76,18 € 
54004657 20/11/2018 ΔΙΑΦ ΕΙΣΠΡ. 200,00 € 
54004657 21/11/2018 ΔΙΑΦ ΕΙΣΠΡ 211,07 € 
54004657 22/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 694,86 € 
54004657 23/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 229,79 € 

Συνολικές καταθέσεις μετρητών στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου: 13.533,45 € 
 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αν στο πρώτο ποσό, προσθέσουμε το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου Λαυρεωτικής στις 31/10/2018 σε μετρητά ύψους 2.563,85 € και αφαιρέσουμε 
τις καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στην τράπεζα καθόλη τη διάρκεια του μήνα ύψους 13.533,45 €, τότε το χρηματικό υπόλοιπο (είς χείρας ταμεία) στις 30/11/2018 ανέρχεται στο 
ύψος των 9.168,24 € και αναλύεται ως ακολούθως: 
 
Αναλυτικότερα: 

Ταμιακό υπόλοιπο 31/10/2018 2.563,85 € 
Πλέον (+) εισπράξεις μηνός Νοεμβρίου 2018 20.137,84 € 

Μείον (-) καταθέσεις μετρητών μηνός Νοεμβρίου 2018 -13.533,45 € 
Πραγματικό ταμιακό υπόλοιπο στις 30/11/2018 9.168,24 € 

 
Το προαναφερθέν ποσό αναλύεται ως εξής: 

1. 6.903,73 € 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  
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1. 3.000,00 € βρίσκονται στα χέρια της κυρίας Σπύρου Αλίκης, η οποία φέρει θέση υπολόγου παγίας προκαταβολής.  

Να σημειωθεί πως: 
i. η κυρία Σπύρου κατά το μήνα Νοέμβριο 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 επέστρεψε στο Δήμο Λαυρεωτικής παραστατικά συνολικού πληρωτέου ποσού ύψους 927,50 €. 
ii. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται αναλυτικά τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής με τα οποία τακτοποιήθηκαν τα προαναφερθέντα 

παραστατικά. 

Σειρά Αριθμός 
Ημερομηνία 
πληρωμής 
βάσει ΔΛ 

Δικαιούχος Περιγραφή Σύνολο ΧΕΠ Σύνολο 
κρατήσεων 

Πληρωτέο 
ποσό 

Β 1688 20/11/2018 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ. 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΌ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΚΑΙΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
496,00 € 32,25 € 463,75 € 

Β 1689 20/11/2018 MANKA THEODHOR 
STAYRO 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΓ. 
ΚΩΝ/ ΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΌ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

Τ.Κ. ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ. 
496,00 € 32,25 € 463,75 € 

Σύνολο 992,00 € 64,50 € 927,50 € 
iii. Στις 20/11/2018 κατατέθηκαν στον λογαριασμό ειδικού σκοπού με υπόλογο τον κ. Κάιλα, 927,50 € από τον υπ’ αριθμ. 14454004657 τραπεζικό 

λογαριασμό, για την ανατροφοδότηση της παγίας.  
 

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 επέστρεψε στο Δήμο Λαυρεωτικής παραστατικά συνολικού πληρωτέου ποσού ύψους 3.618,77 €. 
ii. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται αναλυτικά τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής με τα οποία τακτοποιήθηκαν τα προαναφερθέντα 

παραστατικά. 

Σειρά Αριθμός 
Ημερομηνία 
πληρωμής 
βάσει ΔΛ 

Δικαιούχος Περιγραφή Σύνολο ΧΕΠ Σύνολο 
κρατήσεων 

Πληρωτέο 
ποσό 

Β 1663 13/11/2018 INTERLIFE  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΚΥΚΛ. ΚΗΗ-5587 &  
ΚΗΗ 5586 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΌ 31.08.2018 ΕΩΣ 

01/11/2018.ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΌ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

168,76 € 0,07 € 168,69 € 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 88 από 300 

Β 1664 13/11/2018 ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (3.02.2017 - 2.02.2018) ΤΗΣ 
ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΌ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

496,00 € 80,25 € 415,75 € 

Β 1665 13/11/2018 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΧ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 7 ΗΜΕΡΩΝ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΌ ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
218,00 € 14,17 € 203,83 € 

Β 1666 13/11/2018 ΤΙΛΑΒΕΡΙΔΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 496,00 € 16,25 € 479,75 € 

Β 1667 13/11/2018 ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΌ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ 

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
496,00 € 16,25 € 479,75 € 

Β 1668 13/11/2018 
MANKA 

THEODHOR 
STAYRO 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 2ο ΚΑΙ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ. ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΑΠΌ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ 

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
496,00 € 32,25 € 463,75 € 

Β 1669 13/11/2018 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΛΑΚΑΣ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΌ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
496,00 € 32,25 € 463,75 € 

Β 1670 13/11/2018 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ Β. 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (C.B.M 
POWER) 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΌ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ 

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
496,00 € 16,25 € 479,75 € 

Β 1671 13/11/2018 ΜΑΓΓΙΝΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ 
ΛΑΥΡΙΟΥ.ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΌ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
496,00 € 32,25 € 463,75 € 

Σύνολο 3.858,76 € 239,99 € 3.618,77 € 
iii. Στις 13/11/2018 κατατέθηκαν στον λογαριασμό ειδικού σκοπού με υπόλογο την κ. Καραγιώργου, 3.618,77 € από τον υπ’ αριθμ. 14454004657 

τραπεζικό λογαριασμό, για την ανατροφοδότηση της παγίας.  
 

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 Νοέμβριο 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: 
 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 89 από 300 

Σειρά Αριθμός 
Ημερομηνία 
είσπραξης 
βάσει ΔΛ 

Καταθέτης Αιτιολογία Ποσό   4657 6773 0035   Σχόλια 

Α 945 1/11/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
01/11/2018  

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 
45,96 €   28,80 € 17,16 € 0,00 €   

Μείον (-) 0,01 € : που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στο 
άθροισμα των υπ' αριθμ. 5732 & 5733/01-11-2018 
αποδείξεων είσπραξης συνολικού ύψους 28,80 € και 
την αντίστοιχη είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στον 
υπ' αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό την 
01/11/2018 ύψους 28,79 €. 

Α 951 2/11/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
02/11/2018 ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 
921,82 €   417,02 € 65,50 € 439,30 €   

Μείον (-) 0,41 € : που αφορά την προμήθεια που 
παρακρατήθηκε την 01/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 
54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από 
την ενεργειακή επιχείρηση «ECONOMIC GROWTH Α.Ε» 
για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1656/13-11-
2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 0,41 €. 

Α 955 5/11/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
05/11/2018  

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 
1.857,21 €   602,79 € 45,32 € 1.209,10 €   

Μείον (-) 7,81 € : που αφορά την προμήθεια που 
παρακρατήθηκε στις 02/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 
54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από 
την ενεργειακή επιχείρηση «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ 
αριθμόν Β 1657/13-11-2018 χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής ύψους 7,81 €. 

Α 961 6/11/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
06/11/2018 ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 
192,71 €   115,24 € 21,00 € 56,47 €     

Α 966 7/11/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
07/11/2018 ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 
477,75 €   152,25 € 0,00 € 325,50 €   

Μείον (-) 0,01 € : που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στο 
άθροισμα των υπ' αριθμ. 5828 & 5829/07-11-2018 
αποδείξεων είσπραξης συνολικού ύψους 250,01 € και 
την αντίστοιχη είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στον 
υπ' αριθμ. GR1401404330433002001000035 τραπεζικό 
λογαριασμό στις 06/11/2018 ύψους 250,00 €. 

Α 971 8/11/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
08/11/2018 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ 
181,30 €   181,30 € 0,00 € 0,00 €     

Α 972 8/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 9.643,43 €   9.643,43 € 0,00 € 0,00 €   Μείον (-) 14,88 € : που αφορά την προμήθεια που 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 90 από 300 

ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 
ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

08/11/2018 ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 

παρακρατήθηκε στις 07/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 
54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από 
την ενεργειακή επιχείρηση «VOLTERRA ΑΕ» για την 
οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1690/14-11-2018 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 14,88 €. 
Μείον (-) 313,75 € : που αφορά την προμήθεια που 
παρακρατήθηκε στις 08/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 
54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από 
την ενεργειακή επιχείρηση «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΑΕ» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1691/14-
11-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 313,75 €. 

Α 978 9/11/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
09/11/2018 ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 
1.708,77 €   1.696,04 € 12,73 € 0,00 €   

Μείον (-) 6,97 € : που αφορά την προμήθεια που 
παρακρατήθηκε στις 08/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 
54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από 
την ενεργειακή επιχείρηση «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» για την 
οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1693/14-11-2018 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 6,97 €. 

Α 981 12/11/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
12/11/2018 ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 
15.160,03 €   15.103,92 € 26,11 € 30,00 €   

Μείον (-) 30,16 € : που αφορά την προμήθεια που 
παρακρατήθηκε στις 09/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 
54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από 
την ενεργειακή επιχείρηση «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 
Α.Ε.» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 
1694/14-11-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 
30,16 €. 
Μείον (-) 475,75 € : που αφορά την προμήθεια που 
παρακρατήθηκε στις 12/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 
54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από 
την ενεργειακή επιχείρηση «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΑΕ» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1692/14-
11-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 475,75 €. 

Α 987 13/11/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
13/11/2018 ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 
81,45 €   0,00 € 0,00 € 81,45 €     
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Α 989 14/11/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
14/11/2018 ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 
162,56 €   162,56 € 0,00 € 0,00 €     

Α 994 16/11/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
16/11/2018 ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 
1.380,27 €   861,71 € 0,00 € 518,56 €     

Α 1000 19/11/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
19/11/2018 ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 
7.368,59 €   5.742,58 € 62,25 € 1.563,76 €     

Α 1003 20/11/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
20/11/2018 ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 
178.958,48 €   178.928,48 € 30,00 € 0,00 €     

Α 1007 21/11/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
21/11/2018 ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 
58,69 €   0,00 € 29,12 € 29,57 €     

Α 1011 22/11/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
22/11/2018 ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 
561,69 €   561,69 € 0,00 € 0,00 €     

Α 1014 23/11/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
23/11/2018 ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 
32.866,16 €   32.278,48 € 396,74 € 190,94 €     

Α 1017 26/11/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
26/11/2018 ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 
50,13 €   20,35 € 29,78 € 0,00 €     
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Α 1023 27/11/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
27/11/2018 ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 
451,72 €   168,81 € 0,00 € 282,91 €     

Α 1028 28/11/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
28/11/2018 ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 
7.014,53 €   6.179,68 € 768,69 € 66,16 €   

Μείον (-) 25,74 € : που αφορά την προμήθεια που 
παρακρατήθηκε στις 27/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 
54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από 
την ενεργειακή επιχείρηση «VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ 
αριθμόν Β 1818/28-11-2018 χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής ύψους 25,74 €. 
Μείον (-) 59,92 € : που αφορά τη διαφορά ανάμεσα 
στην υπ' αριθμ. Α 6035/28-11-2018 απόδειξη είσπραξης 
ύψους 3.109,92 € και την αντίστοιχη είσπραξη που 
πραγματοποιήθηκε στον υπ' αριθμ. 14454004657 
τραπεζικό λογαριασμό στις 28/11/2018 ύψους 3.050,00 
€. 

Α 1035 29/11/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
29/11/2018 ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 
13.202,19 €   12.566,74 € 412,12 € 223,33 €   

Μείον (-) 101,52 € : που αφορά την προμήθεια που 
παρακρατήθηκε στις 28/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 
54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από 
την ενεργειακή επιχείρηση «GREEN ENVIRONMENTAL& 
ENERGY NETWORK SA» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ 
αριθμόν Β 1820/30-11-2018 χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής ύψους 101,52 €. 
Μείον (-) 272,73 € : που αφορά την προμήθεια που 
παρακρατήθηκε στις 29/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 
54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από 
την ενεργειακή επιχείρηση «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (PROTERGIA)» για την οποία 
εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1821/30-11-2018 χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής ύψους 272,73 €. 

Α 1042 30/11/2018 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ 

ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 
30/11/2018 ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 
26.811,17 €   21.770,29 € 283,22 € 4.757,66 €   

Μείον (-) 626,73 € : που αφορά την προμήθεια που 
παρακρατήθηκε στις 29/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 
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 1822/30-11-2018 χρηματικό ένταλμα 
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πληρωμής ύψους 626,73 €. 
Μείον (-) 11,48 € : που αφορά την προμήθεια που 
παρακρατήθηκε στις 29/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 
54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από 
την ενεργειακή επιχείρηση «VOLTERRA ΑΕ» για την 
οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1823/30-11-2018 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 11,48 €. 
Μείον (-) 0,01 € : που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στο 
άθροισμα των υπ' αριθμ. 6192 & 6193/30-11-2018 
αποδείξεων είσπραξης συνολικού ύψους 21,05 € και 
την αντίστοιχη είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στον 
υπ' αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό στις 
30/11/2018 ύψους 21,04 €. 

Μ 40 1/11/2018 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΑΝΤΩΝΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Επιστροφή 
χρεωστώντας 

καταβληθέντων 
ποσών ( άρθρο 26 Ν 

318/69 Απόφ. Υπ. 
Οικον. 

2081241/11652/1997) 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 
EUROBANK ΤΗΝ 

01/11/2018 

0,04 €   0,00 € 0,04 €  0,00 €   

Μ 41 6/11/2018 
ΣΑΠΟΥΝΙΔΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

Επιστροφή 
χρεωστώντας 

καταβληθέντων 
ποσών ( άρθρο 26 Ν 

318/69 Απόφ. Υπ. 
Οικον. 

2081241/11652/1997) 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 

ALPHA ΤΗΝ 
05/11/2018 

18,53 €   0,00 € 0,00 € 18,53 €   

Μ 42 16/11/2018 
ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΑΡΓΥΡΩ 

ΣΤΑΥΡΟΣ 

Επιστροφή 
χρεωστώντας 

καταβληθέντων 
ποσών ( άρθρο 26 Ν 

0,02 €   0,00 € 0,00 € 0,02 €   



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 94 από 300 

318/69 Απόφ. Υπ. 
Οικον. 

2081241/11652/1997) 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 

ALPHA ΤΗΝ 
15/11/2018 

Μ 43 27/11/2018 
ΣΑΡΛΑΝΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Επιστροφή 
χρεωστώντας 

καταβληθέντων 
ποσών ( άρθρο 26 Ν 

318/69 Απόφ. Υπ. 
Οικον. 

2081241/11652/1997) 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ  
EUROBANK ΤΗΝ 

27/11/2018 

53,69 €   0,00 € 53,69 € 0,00 €   

Μ 44 29/11/2018 
ΡΑΠΑΝΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επιστροφή 
χρεωστώντας 

καταβληθέντων 
ποσών ( άρθρο 26 Ν 

318/69 Απόφ. Υπ. 
Οικον. 

2081241/11652/1997) 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ  
EUROBANK ΤΗΝ 

29/11/2018 

0,04 €   0,00 € 0,04 €  0,00 €   

Συνολικές εισπράξεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου το μήνα 
Νοέμβριο 299.228,93 €   287.182,16 € 2.253,51 € 9.793,26 €     

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

1. Μείον (-) 0,01 € : που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στο άθροισμα των υπ' αριθμ. 5732 & 5733/01-11-2018 αποδείξεων είσπραξης συνολικού ύψους 28,80 € και την αντίστοιχη 
είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στον υπ' αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό την 01/11/2018 ύψους 28,79 €.  

2. Μείον (-) 0,41 € : που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε την 01/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από την ενεργειακή 
επιχείρηση «ECONOMIC GROWTH Α.Ε» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1656/13-11-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 0,41 €.  
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3. Μείον (-) 7,81 € : που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε στις 02/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από την ενεργειακή 
επιχείρηση «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1657/13-11-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 7,81 €.  

4. Μείον (-) 0,01 € : που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στο άθροισμα των υπ' αριθμ. 5828 & 5829/07-11-2018 αποδείξεων είσπραξης συνολικού ύψους 250,01 € και την αντίστοιχη 
είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στον υπ' αριθμ. GR1401404330433002001000035 τραπεζικό λογαριασμό στις 06/11/2018 ύψους 250,00 €.  

5. Μείον (-) 14,88 € : που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε στις 07/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από την ενεργειακή 
επιχείρηση «VOLTERRA ΑΕ» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1690/14-11-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 14,88 €.  

6. Μείον (-) 313,75 € : που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε στις 08/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από την 
ενεργειακή επιχείρηση «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1691/14-11-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 313,75 €.  

7. Μείον (-) 6,97 € : που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε στις 08/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από την ενεργειακή 
επιχείρηση «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1693/14-11-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 6,97 €.  

8. Μείον (-) 30,16 € : που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε στις 09/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από την ενεργειακή 
επιχείρηση «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1694/14-11-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 30,16 €.  

9. Μείον (-) 475,75 € : που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε στις 12/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από την 
ενεργειακή επιχείρηση «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1692/14-11-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 475,75 €.  

10. Μείον (-) 25,74 € : που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε στις 27/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από την ενεργειακή 
επιχείρηση «VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1818/28-11-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 25,74 €.  

11. Μείον (-) 59,92 € : που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στην υπ' αριθμ. Α 6035/28-11-2018 απόδειξη είσπραξης ύψους 3.109,92 € και την αντίστοιχη είσπραξη που 
πραγματοποιήθηκε στον υπ' αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό στις 28/11/2018 ύψους 3.050,00 €.  

12. Μείον (-) 101,52 € : που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε στις 28/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από την 
ενεργειακή επιχείρηση «GREEN ENVIRONMENTAL& ENERGY NETWORK SA» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1820/30-11-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 
101,52 €.  

13. Μείον (-) 272,73 € : που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε στις 29/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από την 
ενεργειακή επιχείρηση «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (PROTERGIA)» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1821/30-11-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής 
ύψους 272,73 €.  

14. Μείον (-) 626,73 € : που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε στις 29/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 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 1822/30-11-2018 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 626,73 €.  

15. Μείον (-) 11,48 € : που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε στις 29/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από την ενεργειακή 
επιχείρηση «VOLTERRA ΑΕ» για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Β 1823/30-11-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 11,48 €. 

16. Μείον (-) 0,01 € : που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στο άθροισμα των υπ' αριθμ. 6192 & 6193/30-11-2018 αποδείξεων είσπραξης συνολικού ύψους 21,05 € και την αντίστοιχη 
είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στον υπ' αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό στις 30/11/2018 ύψους 21,04 €.  

17. Πλέον (+) 70,00 € : που αφορά είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 05/11/2018 στον υπ’ αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό με την 
αιτιολογία «ΚΑΤΑΘΕΣΗ APS 16401», 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». 
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18. Πλέον (+) 577,75 € : που αφορά επιστροφή χρημάτων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών στις 29/11/2018 στον υπ’ αριθμ.  433.00.2001.000086 τραπεζικό λογαριασμό. 
Συγκεκριμένα, αφορά τη διατροφή της κυρίας Καϊνανά μηνός Νοεμβρίου, 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 Νοεμβρίου. 

 
Οι συνολικές εισπράξεις μηνός Νοεμβρίου 2018 ανήλθαν στο ύψος των 297.928,80 € και αναλύονται ως εξής: 

1. Πραγματοποιήθηκαν από τον υπ’ αριθμόν 54004657 τραπεζικό λογαριασμό συνολικές εισπράξεις ύψους 285.304,29 € 
2. Πραγματοποιήθηκαν από τον υπ’ αριθμόν GR1401404330433002001000035 τραπεζικό λογαριασμό συνολικές εισπράξεις ύψους 9.793,25 € 
3. Πραγματοποιήθηκαν από τον υπ’ αριθμόν 0026.0424.40.0200036773 τραπεζικό λογαριασμό συνολικές εισπράξεις ύψους 2.253,51 € 
4. Πραγματοποιήθηκαν από τον υπ’ αριθμόν 433.00.2001.000086 τραπεζικό λογαριασμό συνολικές εισπράξεις ύψους 577,75 € 

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

Σειρά Αριθμός 
Ημερομηνία 
είσπραξης 
βάσει ΔΛ 

Ημερομηνία 
είσπραξης 

βάσει Extrait 
Καταθέτης Αιτιολογία Ποσό 

Α 939 31/10/2018 1/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 31/10/2018 POS 1.686,07 € 
Α 942 31/10/2018 1/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 31/10/2018 POS 2.822,16 € 
Α 946 1/11/2018 2/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 01/11/2018  POS 78,85 € 
Α 948 1/11/2018 2/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΚΛΕΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 01/11/2018 POS 556,93 € 
Α 950 2/11/2018 5/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 02/11/2018 POS 32,52 € 
Α 952 2/11/2018 5/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΚΛΕΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 02/11/2018 POS 407,36 € 
Α 956 5/11/2018 6/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 05/11/2018 POS 437,73 € 
Α 959 5/11/2018 6/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΚΛΕΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 05/11/2018 POS 144,69 € 
Α 962 6/11/2018 7/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 06/11/2018 POS 10,43 € 
Α 964 6/11/2018 7/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΚΛΕΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 06/11/2018 POS 143,04 € 
Α 967 7/11/2018 8/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 07/11/2018 POS 26,52 € 
Α 970 8/11/2018 9/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 08/11/2018 POS 41,43 € 
Α 974 8/11/2018 9/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 08/11/2018 POS 129,53 € 
Α 976 9/11/2018 12/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΚΛΕΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 09/11/2018 POS 608,89 € 
Α 982 12/11/2018 13/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 12/11/2018 POS 1.946,72 € 
Α 986 13/11/2018 14/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 13/11/2018 POS 121,10 € 
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Α 992 15/11/2018 16/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 15/11/2018  POS 40,93 € 
Α 995 16/11/2018 19/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 16/11/2018 POS 238,33 € 
Α 1001 19/11/2018 20/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 19/11/2018 POS 40,44 € 
Α 1009 22/11/2018 23/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 22/11/2018 POS 20,19 € 
Α 1015 23/11/2018 26/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 23/11/2018 POS 160,14 € 
Α 1018 26/11/2018 27/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 26/11/2018 POS 112,56 € 
Α 1021 27/11/2018 28/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 27/11/2018 POS 51,17 € 
Α 1024 27/11/2018 28/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 27/11/2018 POS 218,55 € 
Α 1026 28/11/2018 29/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 28/11/2018 POS 191,84 € 
Α 1029 28/11/2018 29/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 28/11/2018 POS 200,00 € 
Α 1033 29/11/2018 30/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 29/11/2018 POS 619,64 € 
Α 1034 29/11/2018 30/11/2018 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 29/11/2018 POS 358,75 € 

Μ 45 30/11/2018 30/11/2018 ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ 

Επιστροφή χρεωστώντας 
καταβληθέντων ποσών ( άρθρο 26 Ν 

318/69 Απόφ. Υπ. Οικον. 
2081241/11652/1997) ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΑΠΌ POS ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

0,40 € 

Α 1038 30/11/2018 Ανείσπρακτο 
τον Νοέμβριο ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 30/11/2018 POS 99,26 € 

Α 1040 30/11/2018 Ανείσπρακτο 
τον Νοέμβριο ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΝ 30/11/2018 POS 649,34 € 

Συνολικές εισπράξεις μέσω χρεωστικών καρτών οι οποίες εισπράχθηκαν τον Νοέμβριο 2018 12.195,51 € 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει: 
1. Μείον (-) 99,26 € : που αφορούν το υπ’ αριθμόν Α 1038/30-11-2018 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από 

χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Νοέμβριο. 
2. Μείον (-) 649,34 € : που αφορούν το υπ’ αριθμόν Α 1040/30-11-2018 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν  εισπράξεις από 

χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Νοέμβριο. 
3. Μείον (-) 80,21 € : που αφορούν τις παρακρατηθείσες προμήθειες από την τράπεζα κατά την απόδοση των ανωτέρω εισπράξεων, οι οποίες 

αποδόθηκαν κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου. Για το ποσό αυτό εκδόθηκε το υπ’αριθμ. Β 1846/30-11-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 80,21 €.  
 

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις μέσω χρεωστικών καρτών στον υπ’ αριθμόν 54004657 τραπεζικό λογαριασμό για το μήνα Νοέμβριο ανήλθαν στο ύψος των 11.366,70 €. 
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Γ.3. Από επιχορηγήσεις κατατέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 294.201,76 € ως ακολούθως: 

Στις 16 & 20/11/2018 κατατέθηκαν, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσά συνολικού ύψους 181.247,68 € που αφορά την ΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2018, για την 
οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. Α 997/16-11-2018 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 1840-1845/30-11-2018 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 29/11/2018 κατατέθηκε, μέσω του Ο.Α.Ε.Δ., ποσό ύψους 17.294,72 € το οποίο αφορά επιχορήγηση για την κατάθεση των κρατήσεων του Ι.Κ.Α. μηνός Σεπτεμβρίου 2018, 
για το πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας «Πρόσφυγες Β’ Κύκλος», για την οποία (είσπραξη) εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. Α 1030/29-11-2018 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης. 

Στις 29/11/2018 κατατέθηκε, μέσω του Ο.Α.Ε.Δ., ποσό ύψους 10.933,08 € το οποίο αφορά επιχορήγηση για την κατάθεση των κρατήσεων του Ι.Κ.Α. μηνός Σεπτεμβρίου 2018, 
για το πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας «Πρόσφυγες Β’ Κύκλος», για την οποία (είσπραξη) εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. Α 1031/29-11-2018 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης. 

Στις 05/11/2018 κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ποσό ύψους 68.440,00 € που αφορά την 9η, 10η, 11η & 12η  
κατανομή του έτους 2018 για την κάλυψη της υλοποίησης έργων και λοιπών επενδυτικών δραστηριοτήτων, για την οποία είσπραξη εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. Α 957/05-11-2018 ισόποσο 
γραμμάτιο είσπραξης. 

Στις 21/11/2018 κατατέθηκε, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους 3.851,36 € που αφορά τα έσοδα από την είσπραξη των προστίμων ΚΟΚ για την 
περίοδο από 04/09/2018 έως και 01/11/2018, για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. Α 1005/21-11-2018 γραμμάτιο είσπραξης ύψους 3.857,15 €. Για τη λογιστική τακτοποίηση της 
παρακράτησης της προμήθειας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους 5,79 €, εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. Β 1769/23-11-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 5,79 €. 

Στις 09/11/2018 κατατέθηκε, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους 12.434,92 € που αφορά συγκεκριμένα: 
i. Κατά το ποσό των 4.859,21 €, το σύνολο των κρατήσεων των υπ’ αριθμ. Β 1590 & 1595/09-11-2018 χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, τα οποία εξοφλήθηκαν απευθείας από 

το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων σύμφωνα με εντολή πληρωμής για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου. 
ii. Κατά το ποσό των 7.575,71 €, ποσό το οποίο έπρεπε να αποδοθεί στη Δ.Ο.Υ. καθώς αφορούσε παρακράτηση του δικαιούχου του υπ’ αριθμ. Β 1590/09-11-2018 χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής. (Η πληρωμή αυτή πραγματοποιήθηκε στις 09/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 54004657  τραπεζικό λογαριασμό.) 
 

Το ποσό του υπ’ αριθμ. Α 975/2018 γραμματίου είσπραξης ανέρχεται στο ύψος των 78.677,86 € και τακτοποιείται λογιστικά κατόπιν συμψηφισμού, με τα προαναφερθέν χρηματικά 
εντάλματα πληρωμής, τα οποία παρουσιάζονται και αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Αριθμός Δικαιούχος Αιτιολογία Σύνολο ΧΕΠ Σύνολο 
Κρατήσεων 

Υπόλοιπο 
Πληρωτέο   

Ποσό 
Συμψηφισμού 

Ποσό 
Είσπραξης 

Β 
1590/09-
11-2018 

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΠΕΡΡΟΥ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΌ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ 
(ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ  ΑΡΙΘΜ. 58,59/2018 
ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ) 

40.800,00 € 2.620,76 € 38.179,24 € 

  

30.603,53 € 10.196,47 € 

Β 
1595/09-

LAFARGE 
BETON A.B.E.E 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΌ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 37.877,86 € 2.238,45 € 35.639,41 €   35.639,41 € 2.238,45 € 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 99 από 300 

11-2018 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ 
(ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΣ ΥΠ  ΑΡΙΘΜ. 11830/2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ) 

Σύνολα 78.677,86 € 4.859,21 € 73.818,65 €   66.242,94 € 12.434,92 € 
 

 
Γ.4 Από τη ΔΕΗ κατατέθηκε στις 28 & 27/11/2018 ποσό συνολικού ύψους 1.743.388,49 €, που αφορά τέλη καθαριότητας και φωτισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2018 καθώς και τέλη 
ακίνητης περιουσίας και τον δημοτικό φόρο, για την οποία κατάθεση, εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. Α 1041/30-11-2018 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 1.907.139,84 €. Για τη 
λογιστική τακτοποίηση της Εκκαθάρισης των τελών καθαριότητας, δημοτικού φόρου, φωτισμού και τελών ακίνητης περιουσίας μηνός Σεπτεμβρίου, ΔΕΝ εκδόθηκαν σχετικά χρηματικά 
εντάλματα πληρωμής καθως δεν υπάρχουν επαρκή χρήματα στον ΚΑ Εξόδων του Π/Ϋ. 
 
Συνολικά, οι εισπράξεις του Δήμου Λαυρεωτικής κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου του 2018 ανήλθαν στο ποσό των 2.367.023,59 €.  
 
 

2. Κρατήσεις Νοεμβρίου: 
 

Στις 30/11/2018 για την είσπραξη των κρατήσεων των αποδοχών του προσωπικού και των εξόδων παράστασης των αιρετών του Δήμου Λαυρεωτικής μηνός Νοεμβρίου, 
εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. Κ 24/30-11-2018 γραμμάτιο είσπραξης ύψους 85.031,55 €. 

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 29/11/2018 
κατά 109.684,51 €, 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 

Ειδικοί Συνεργάτες 3.341,29 € 1.333,78 € 2.007,51 € 
Σπουδαστές ΤΕΙ (Συρίγος) 186,19 € 10,11 € 176,08 € 

Αντιμισθία Δημάρχου 3.923,42 € 1.882,55 € 2.040,87 € 
Αντιμισθία Αιρετών - Αντωνίου 1.710,00 € 287,92 € 1.422,08 € 

Αντιμισθία Αιρετών - Αποστολίδης 1.710,00 € 287,92 € 1.422,08 € 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 100 από 300 

Αντιμισθία Αιρετών - Τριανταφυλλίδου 2.075,60 € 818,40 € 1.257,20 € 
Αντιμισθία Αιρετών - Τσίκλος 2.112,36 € 992,66 € 1.119,70 € 

Καθαρίστριες σχολείων  8.626,41 € 3.480,70 € 5.145,71 € 
Καθαριότητα ΙΔΑΧ 10.435,47 € 4.609,95 € 5.825,52 € 

Καθαριότητα ΙΔΟΧ - Βασιλείου Θεοφάνης 8.779,23 € 2.952,63 € 5.826,60 € 
Καθαριότητα Σύμβαση έργου - Αλή Μαρία 18.715,82 € 7.403,16 € 11.312,66 € 

Καθαριότητα - Αλλαγιάννης Βασίλειος 1.460,87 € 593,18 € 867,69 € 
Σύνολα 63.076,66 € 24.652,96 € 38.423,70 € 

 
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 Νοέμβριο 2018, συνολικού ύψους 109.684,51 € 
2) η έκδοση του γραμματίου είσπραξης των κρατήσεων των μισθοδοσιών που αναλύονται στον ανωτέρω πίνακα, συνολικού ύψους 24.149,54 €. 

Επιπλέον, εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. Κ 23/30-11-2018 γραμμάτιο είσπραξης ποσού 17.361,41 €, για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών προμηθειών, έργων, μελετών και 
υπηρεσιών, η καταβολή των οποίων (δαπανών) διενεργήθηκε τον Νοέμβριο του 2018.  

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι ε κδόθηκε και το υπ’ αριθμ. Κ 22/16-11-2018 γραμμάτιο είσπραξης ύψους 452,71 € το οποία αφορά τις κρατήσεις των υπ’ αριθμ. Β 1640-
1652/31-10-2018 χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, για τις οποίες η έκδοση σχετικού γραμματίου είσπραξης το μήνα Οκτώβριο εκ παραδρομής δεν είχε πραγματοποιηθεί. 

 
 

3. Πληρωμές Νοεμβρίου: 
  

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

Σει
ρά Αριθμός 

Ημερομηνία 
πληρωμής 
βάσει ΔΛ 

Ημερομηνία 
πληρωμής 

βάσει Extrait 
Δικαιούχος Περιγραφή Σύνολο ΧΕΠ Σύνολο κρατήσεων Πληρωτέο 

ποσό 

Α 139 8/11/2018 8/11/2018 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ. 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
ΤΟΥ Ε.Μ.Π 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
"ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ" Α' 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΡΓΟ (10%) 
8.999,99 € 9,02 € 8.990,97 € 

Α 164 8/11/2018 8/11/2018 ΚΕΦΑΛΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 101 από 300 

ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

2018  (Δ   ΔΟΣΗ.) 

Β 1590 9/11/2018 9/11/2018 
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΡΟΥ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΑΠΌ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΓΕΣ (ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ  ΑΡΙΘΜ. 58,59/2018 

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ) 

40.800,00 € 2.620,76 € 38.179,24 € 

Α 155 12/11/2018 12/11/2018 

GLASS 
CLEANING 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝ
Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Α.Β.Ε.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 164/2018 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

808,46 € 26,88 € 781,58 € 

Β 1402 12/11/2018 12/11/2018 
ΑΦΟΙ Π. & Ι. 
ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΥ 

Α.Ε.Ε.Η.Κ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ ΣΗΜΑΤΟΣ VHF 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 334/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2.867,80 € 93,95 € 2.773,85 € 

Β 1421 12/11/2018 12/11/2018 ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 
ΑΣΗΜΙΝΑ Δ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 559/2018 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

488,07 € 17,48 € 470,59 € 

Α 178 13/11/2018 13/11/2018 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΠΟΔΟΣΦ.ΣΥΛΛΟ

ΓΟΣ 
ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚ

ΟΣ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018. 18.000,00 € 0,00 € 18.000,00 € 

Β 1658 13/11/2018 7/11/2018 INTERLIFE  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΗ 5587 
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΑΠΌ 01.11.2018  ΕΩΣ 
01.02.2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 771/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 

71,38 € 4,95 € 66,43 € 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 102 από 300 

Β 1659 13/11/2018 7, 13/11/2018 INTERLIFE  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ 
ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛ.  ΚΗΗ-5586,ΝΧΑ-6040 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΌ 
01.11.2018  ΕΩΣ 01.02.2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

771/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 

129,70 € 8,99 € 120,71 € 

Β 1662 13/11/2018 13/11/2018 ΠΕΤΣΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΑ ΟΤ 155 ΚΑΙ ΟΤ 
156 ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΗΝ 98/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  (4η ΔΟΣΗ). 

10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 

Β 1632 14/11/2018 14/11/2018 
ΓΕΝΝΑΤΟΣ 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ & 
ΣΙΑ ΕΕ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Γ. ΡΑΦΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 934/2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
4.092,00 € 268,10 € 3.823,90 € 

Β 1660 14/11/2018 14/11/2018 Ο.Τ.Ε. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΩΝ ΤΗΛ. ΑΡΙΘΜ. 
2292028021,2292069409,2292022564,2292022341,2

292022347,2292026030,2292042956 ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  ΑΠΌ 16.08.18 

ΕΩΣ 15.10.18 

900,00 € 0,00 € 900,00 € 

Β 1661 14/11/2018 14/11/2018 Ο.Τ.Ε. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΩΝ ΤΗΛ. ΑΡΙΘΜ. 
2299028300,2299028112,2299028445,2299068240,2

299049414,2299067900,2292060790,2299066483,  
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  ΑΠΌ 

01.08.18 ΕΩΣ 30.09.18 

1.889,50 € 0,00 € 1.889,50 € 

Α 184 16/11/2018 16/11/2018 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018. 31.000,00 € 0,00 € 31.000,00 € 

Β 1518 16/11/2018 16/11/2018 ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ 
Α.Ε. 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 8ης ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
"ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ - 

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

37.757,82 € 37,86 € 37.719,96 € 

Β 1635 16/11/2018 16/11/2018 Ο.Τ.Ε. 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΩΝ ΤΗΛ. ΑΡΙΘΜ. 

2299069226,2292027913 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  ΑΠΌ 23.07.18 ΕΩΣ 22.09.18 

141,50 € 0,00 € 141,50 € 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 103 από 300 

Β 1636 16/11/2018 16/11/2018 Ο.Τ.Ε. 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΩΝ ΤΗΛ. ΑΡΙΘΜ. (ΣΥΖΕΥΞΙΣ) 
2292320100 & 2299320200, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  ΑΠΌ 01.09.18 ΕΩΣ 30.09.18 

1.290,50 € 0,00 € 1.290,50 € 

Β 1637 16/11/2018 16/11/2018 Ο.Τ.Ε. 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΩΝ ΤΗΛ. ΑΡΙΘΜ. 2292015191 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  ΑΠΌ 

08.08.18 ΕΩΣ 07.10.18 
36,50 € 0,00 € 36,50 € 

Β 1695 16/11/2018 16/11/2018 Δ.Ο.Υ. 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

ΠΛΗΡΩΜΗ  ΕΝ.Φ.Ι.Α ΔΟΣΗ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ) 
708,46 € 0,00 € 708,46 € 

Β 1696 16/11/2018 16/11/2018 Ι.Κ.Α. 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Β' ΚΥΚΛΟΥ (ΟΚΤΑΜΗΝΑ 
ΟΑΕΔ) 

17.294,72 € 0,00 € 17.294,72 € 

Β 1697 16/11/2018 16/11/2018 Ι.Κ.Α. 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Β' ΚΥΚΛΟΣ 

(ΟΚΤΑΜΗΝΑ ΟΑΕΔ) 
10.933,08 € 0,00 € 10.933,08 € 

Β 1700 16/11/2018 16/11/2018 Δ.Ο.Υ. 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ" 206,26 € 0,00 € 206,26 € 

Β 1702 16/11/2018 16/11/2018 COSMOTE 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ& ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΌ 06.10.18 ΕΩΣ 05.11.18 

880,14 € 0,00 € 880,14 € 

Α 158 20/11/2018 20/11/2018 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛ
ΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Γ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 514/2018 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

5.575,00 € 185,44 € 5.389,56 € 

Α 168 20/11/2018 20/11/2018 ΧΑIΝΤΑΡΛΗΣ 
MAΡΙΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΧΑΙΝΤΑΡΛΗ ΜΑΡΙΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 177/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 65/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

4.960,00 € 802,48 € 4.157,52 € 

Α 182 20/11/2018 20/11/2018 
ΟΜΙΛΟΣ 

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
ΛΑΥΡΙΟΥ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018. 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 104 από 300 

Α 188 20/11/2018 20/11/2018 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 800,00 € 0,00 € 800,00 € 

Β 1489 20/11/2018 20/11/2018 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Σ  
Ι.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ Α.Π. 16414393 ΣΤΗΝ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΛΑΚΑΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ & ΜΕ Α.Π. 16416596 ΣΤΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 

500,00 € 32,50 € 467,50 € 

Β 1733 20/11/2018 20/11/2018 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  
(Α.Ε.Π.Π.) 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) - 

Ημερομηνίες: 1/9/2018 - 30/9/2018 
78,54 € 0,00 € 78,54 € 

Β 1734 20/11/2018 20/11/2018 

ΕΝΙΑΙΑ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΑΡΧΗ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - Ημερομηνίες: 

1/9/2018 - 30/9/2018 
74,22 € 0,00 € 74,22 € 

Β 1739 20/11/2018 20/11/2018 Ο.Τ.Ε. 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΤΗΛ. ΑΡΙΘΜ. 2292024895, 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΌ 01/09/2018 ΕΩΣ 
31/10/2018 

182,00 € 0,00 € 182,00 € 

Β 1748 20/11/2018 20/11/2018 ΣΚΟΥΤΑ Δ. 
ΜΑΡΙΑ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ SINGULAR ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΔΗΚΕΔΗΛ" 

618,76 € 40,23 € 578,53 € 

Β 1707 21/11/2018 21/11/2018 
ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-
ΑΝΔΡΕΟΥ Η. 

Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ 
ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛ. ΚΗΙ-3092,ΚΗΗ-2226,ΤΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗΝ 52/2018 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. 

145,49 € 1,31 € 144,18 € 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 105 από 300 

Β 1708 21/11/2018 21/11/2018 
ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-
ΑΝΔΡΕΟΥ Η. 

Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 52/2018 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. 

915,58 € 8,28 € 907,30 € 

Β 1709 21/11/2018 21/11/2018 
ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-
ΑΝΔΡΕΟΥ Η. 

Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛEΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
52/2018 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. 

12.794,51 € 116,00 € 12.678,51 € 

Β 1710 21/11/2018 21/11/2018 
ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-
ΑΝΔΡΕΟΥ Η. 

Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 52/2018 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. 

1.799,56 € 16,33 € 1.783,23 € 

Β 1711 21/11/2018 21/11/2018  ΛΙΟΥΜΗΣ Δ&Π.  
Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 52/2018 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. 

2.305,03 € 20,93 € 2.284,10 € 

Β 1712 21/11/2018 21/11/2018  ΛΙΟΥΜΗΣ Δ&Π.  
Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛEΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
52/2018 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. 

21.644,64 € 196,26 € 21.448,38 € 

Β 1713 21/11/2018 21/11/2018  ΛΙΟΥΜΗΣ Δ&Π.  
Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 52/2018 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. 

2.709,43 € 24,57 € 2.684,86 € 

Β 1714 21/11/2018 21/11/2018  ΛΙΟΥΜΗΣ Δ&Π.  
Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 52/2018 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. 

2.940,81 € 26,66 € 2.914,15 € 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 106 από 300 

Β 1729 21/11/2018 21/11/2018 Δ.Ο.Υ. 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ Δ.Ο.Υ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ( ΡΥΘΜ.4152/13 ΠΑΓΙΑ ΕΩΣ 12Δ.) 8η ΔΟΣΗ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
902,68 € 0,00 € 902,68 € 

Β 1730 21/11/2018 21/11/2018 Δ.Ο.Υ. 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝ.Φ.Ι.Α  ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Γ ΔΟΣΗ) 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 3.509,27 € 0,00 € 3.509,27 € 

Β 1731 21/11/2018 21/11/2018 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 - 14η 

ΔΟΣΗ) 

1.225,49 € 0,00 € 1.225,49 € 

Β 1732 21/11/2018 21/11/2018 Δ.Ο.Υ. 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΣ 20% - Ημερομηνίες: 
1/9/2018 - 30/9/2018 160,00 € 0,00 € 160,00 € 

Β 1738 21/11/2018 21/11/2018 Ο.Τ.Ε. 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛ. ΑΡΙΘΜ. 

2292320100 & 2299320200, ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΑΠΌ 01/10/2018 ΕΩΣ 31/10/2018 

727,50 € 0,00 € 727,50 € 

Α 157 22/11/2018 22/11/2018 ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ Δ. 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ 8.308,00 € 544,32 € 7.763,68 € 

Α 180 23/11/2018 23/11/2018 

ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Σ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ Φ.Η.Χ. (2η ΔΟΣΗ 2018) 

81.828,20 € 2.029,33 € 79.798,87 € 

Α 181 23/11/2018 23/11/2018 

ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙ
ΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 

Φ.Η.Χ. ΕΤΟΥΣ 2018 
95.084,00 € 2.358,08 € 92.725,92 € 

Α 186 23/11/2018 23/11/2018 
ΚΕΦΑΛΟΣ 
ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 
2018  Ε'  ΔΟΣΗ. 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 

Α 187 23/11/2018 23/11/2018 
ΚΕΦΑΛΟΣ 
ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 
2018  ΣΤ'  ΔΟΣΗ. 135.500,00 € 0,00 € 135.500,00 € 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 107 από 300 

Α 205 23/11/2018 23/11/2018 
ΛΙΟΥΜΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΩΣ 30/11/2018) 

3.504,41 € 0,00 € 3.504,41 € 

Β 1757 23/11/2018 23/11/2018 ΠΕΤΣΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΕΝΑΝΤΙ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  ΣΤΑ ΟΤ 
155 ΚΑΙ ΟΤ 156 ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 98/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  (5η ΔΟΣΗ). 

10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 

Β 1767 23/11/2018 23/11/2018 ΜΑΝΩΛΗ 
ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 

ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗΤΟΥ ΚΕΠ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018. 
246,05 € 0,00 € 246,05 € 

Β 1768 23/11/2018 23/11/2018 ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗΤΟΥ ΚΕΠ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018. 
738,15 € 0,00 € 738,15 € 

Β 1770 23/11/2018 23/11/2018 Ο.Τ.Ε. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΩΝ ΤΗΛ. ΑΡΙΘΜ. 
2292069506,2292022413,2292024839,2292025150,  

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  ΑΠΌ 
08.09.18 ΕΩΣ 07.11.18 

2.354,00 € 0,00 € 2.354,00 € 

Β 1771 23/11/2018 23/11/2018 Ο.Τ.Ε. 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΩΝ ΤΗΛ. ΑΡΙΘΜ. 

2292028022,2292051670, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  ΑΠΌ 08.09.18 ΕΩΣ 07.11.18 

365,00 € 0,00 € 365,00 € 

Β 1772 23/11/2018 23/11/2018 Ο.Τ.Ε. 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΩΝ ΤΗΛ. ΑΡΙΘΜ. 

2292069130,2292025523  ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  ΑΠΌ 08.09.18 ΕΩΣ 07.11.18 

488,00 € 0,00 € 488,00 € 

Β 1773 23/11/2018 23/11/2018 Ο.Τ.Ε. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ INTERNET ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΌ 01.11.18 ΕΩΣ 31.11.18 475,18 € 0,00 € 475,18 € 

Β 1774 23/11/2018 23/11/2018 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΞΙΟΠ.& 

ΔΙΑΧΕΙΡ.ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ 

Ε.Μ.Π. 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΠΕ 

ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 
669,13 € 0,00 € 669,13 € 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 108 από 300 

Α 156 26/11/2018 26/11/2018 ΔΡΙΤΣΑΣ Λ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ 2ου & 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 499/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
11.532,00 € 755,56 € 10.776,44 € 

Α 192 27/11/2018 27/11/2018 
ΘΟΡΙΚΟΣ 
ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 
2018  ΣΤ' ΔΟΣΗ. 160.000,00 € 0,00 € 160.000,00 € 

Β 1422 27/11/2018 27/11/2018 SOFLAND M.  
ΕΠΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 450/2018 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

1.630,60 € 53,41 € 1.577,19 € 

Β 1633 27/11/2018 27/11/2018 ΓΚΙΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 
του ΙΕΡ. 

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΚΙΚΑ 
ΦΩΤΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΝ 15.10.2018 & 16.10.2018 
35,60 € 0,00 € 35,60 € 

Β 1634 27/11/2018 27/11/2018 ΜΠΑΡΑΤΑΤΖΗ 
ΝΙΟΒΗ 

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΠΑΡΑΤΑΤΖΗ ΝΙΟΒΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΌ 15.10.2018 ΕΩΣ 
16.10.2018 

35,60 € 0,00 € 35,60 € 

Β 1703 27/11/2018 27/11/2018 SOFLAND M.  
ΕΠΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

1.975,32 € 64,72 € 1.910,60 € 

Β 1706 27/11/2018 27/11/2018 

GLASS 
CLEANING 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝ
Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Α.Β.Ε.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 164/2018 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

224,47 € 7,44 € 217,03 € 

Β 1737 27/11/2018 27/11/2018 ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ 
ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 730/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
719,99 € 46,81 € 673,18 € 

Β 1763 27/11/2018 27/11/2018 ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 
ΕΠΕ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗΝ 110/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (2η ΔΟΣΗ) 
682,00 € 44,34 € 637,66 € 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 109 από 300 

Β 1764 27/11/2018 27/11/2018 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.Ε. ΛΑΥΡΙΟΥ) 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 452/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

459,79 € 15,29 € 444,50 € 

Β 1765 27/11/2018 27/11/2018 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.Ε. Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 452/2017 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

2.988,65 € 99,41 € 2.889,24 € 

Β 1766 27/11/2018 27/11/2018 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 452/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1.149,48 € 38,24 € 1.111,24 € 

Β 1776 27/11/2018 27/11/2018 ΑΦΟΙ ΧΕΛΙΩΤΗ 
Ο.Ε 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ζ΄ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
698/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

1.660,93 € 54,40 € 1.606,53 € 

Β 1801 27/11/2018 27/11/2018 Δ.Ο.Υ. 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΣ 4% (ΠΡΟΜ.),ΦΟΡΟΣ 8% 
(ΠΑΡΟΧ. ΥΠΗΡ.) - Ημερομηνίες: 1/9/2018 - 30/9/2018 8.248,55 € 0,00 € 8.248,55 € 

Β 1638 28/11/2018 28/11/2018 ΤΣΟΧΑΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ 
ΚΛΑΔΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
237/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

706,80 € 0,00 € 706,80 € 

Β 1639 28/11/2018 28/11/2018 ΜΑΥΡΙΔΕΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΧΡΗΣΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 229/2018 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

90,00 € 0,00 € 90,00 € 

Β 1705 28/11/2018 28/11/2018 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝ. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΜΗΝΟΣ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 222/2018 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

86,80 € 5,64 € 81,16 € 

Β 1784 28/11/2018 28/11/2018 
ΣΤΟΜΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 
107/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

880,60 € 0,00 € 880,60 € 
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ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018. 

Β 1488 29/11/2018 29/11/2018 ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. 

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ Κ.Π.Ε. ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 613/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 496,00 € 80,25 € 415,75 € 

Β 1814 29/11/2018 29/11/2018 
ΞΕΝΑΚΗΣ Ν. 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ
Η Ε.Π.Ε. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΗΝ 103/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

795,48 € 51,71 € 743,77 € 

Β 1816 29/11/2018 29/11/2018 
ΛΙΑΠΗ 

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
362,60 € 0,00 € 362,60 € 

Β 1817 29/11/2018 29/11/2018 
ΛΙΑΠΗ 

ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
362,60 € 0,00 € 362,60 € 

Β 1824 30/11/2018 

1, 12, 14, 16, 
20, 21, 22, 23, 

26, 27, 
30/11/2018 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΩΝ 
ΑΠΌ 01-11-2018 ΕΩΣ 30-11-2018 ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 14454004657. 
177,80 € 0,00 € 177,80 € 

Συνολικές πληρωμές από τον υπ' αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό το μήνα Νοέμβριο 1.003.726,17 € 10.807,93 € 992.918,24 € 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει: 

1. Πλέον (+) 43,97 € : που αφορά πληρωμή στις 08/11/2018, για την τακτοποίηση της διαφοράς που είχε προκύψει ανάμεσα στα υπ’ αριθμ. Α 
1640-1652/31-10-2018 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ποσού 6.043,97 € και την αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 30/10/2018 από τον υπ’ 
αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό ύψους 6.000,00 €. 

2. Πλέον (+) 927,50 € : που αφορά μεταφορά χρημάτων στον λογαριασμό ειδικού σκοπού με υπόλογο τον κ. Κάιλα Νικήτα, στις 20/11/2018, , για 
την ανατροφοδότηση της παγίας προκαταβολής.  

3. Πλέον (+) 3.618,77 € : που αφορά μεταφορά χρημάτων στον λογαριασμό ειδικού σκοπού με υπόλογο την κ. Καραγιώργου Αναστασία, στις 
13/11/2018, , για την ανατροφοδότηση της παγίας προκαταβολής.  

4. Μείον (-) 30.603,53 € : που αφορά το υπ’ αριθμ. Β 1590/09-11-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής και συγκεκριμένα το ποσό αυτό αφορά τον 
συμψηφισμό που έγινε στις 09/11/2018 με το υπ’ αριθμ. Α 975/09-11-2018 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 78.677,86 €. 
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5. Μείον (-) 103,79 € : που αφορά το υπ’ αριθμ. Α 155/12-11-2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής και συγκεκριμένα το ποσό αυτό αφορά τον 
συμψηφισμό που έγινε στις 12/11/2018 με το υπ’ αριθμ. Α 979/12-11-2018 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 103,79 €. 

 
Συνεπώς, οι συνολικές πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από τον υπ’ αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό κατά το μήνα Νοέμβριο ανήλθαν στο ύψος των 966.801,16 €. 
 
Ε.2. Από το λογαριασμό 0026.0424.40.0200036773 εξοφλήθηκαν τα ακόλουθα: 
 

Σειρά Αριθμός 
Ημερομηνία 
πληρωμής 
βάσει ΔΛ 

Ημερομηνία 
πληρωμής 

βάσει 
Extrait 

Δικαιούχος Περιγραφή Σύνολο 
ΧΕΠ 

Σύνολο 
κρατήσεων 

Πληρωτέο 
ποσό 

Β 1826 30/11/2018 2, 6, 23, 
26/11/2018 

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG 
EUROBANK - 

ERGASIAS Α.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

0026.0424.40.0200036773 ΑΠΌ 01.11.18 ΕΩΣ 
30.11.18 

27,40 € 0,00 € 27,40 € 

Συνολικές πληρωμές από τον υπ' αριθμ. 0026.0424.40.0200036773  τραπεζικό λογαριασμό το μήνα Νοέμβριο 27,40 € 0,00 € 27,40 € 
 
Ε.3. Από το λογαριασμό 433-00-2001-000086 εξοφλήθηκαν τα ακόλουθα: 
 

Σειρά Αριθμός 
Ημερομηνία 
πληρωμής 
βάσει ΔΛ 

Ημερομηνία 
πληρωμής 

βάσει 
Extrait 

Δικαιούχος Περιγραφή Σύνολο ΧΕΠ Σύνολο 
κρατήσεων 

Πληρωτέο 
ποσό 

Α 167 12/11/2018 8/11/2018 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ - 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 
ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ 

ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΠΌ 
17-028-2018 ΕΩΣ 31-08-2018) 

285,39 € 95,98 € 189,41 € 

Α 169 12/11/2018 8/11/2018 ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ.Λ.Π. 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ-ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4354/2015 ΑΠΌ 01-
09-2018 ΕΩΣ 30-09-2018. 

1.002,08 € 208,43 € 793,65 € 

Α 170 12/11/2018 8/11/2018 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ-ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 7.415,80 € 1.718,09 € 5.697,71 € 
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Κ.Λ.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4354/2015 ΑΠΌ 01-
09-2018 ΕΩΣ 30-09-2018. 

Α 171 12/11/2018 8/11/2018 ΚΥΤΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
Κ.Λ.Π. 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 

4354/2015 ΑΠΌ 01-09-2018 ΕΩΣ 30-09-
2018 

324,00 € 75,18 € 248,82 € 

Α 172 12/11/2018 8/11/2018 
ΚΑΡΡΑΣ 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
Κ.Λ.Π. 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 

4354/2015 ΑΠΌ 01-09-2018 ΕΩΣ 30-09-
2018. 

207,40 € 47,23 € 160,17 € 

Α 173 12/11/2018 8/11/2018 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ κ.λ.π. 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 

4354/2015 ΑΠΌ 01-09-2018 ΕΩΣ 30-09-
2018. 

161,20 € 33,52 € 127,68 € 

Α 174 12/11/2018 8/11/2018 ΜΑΡΜΑΝΗ 
ΜΑΡΙΑ 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 

4354/2015 ΑΠΌ 01-09-2018 ΕΩΣ 30-09-
2018. 

145,40 € 32,57 € 112,83 € 

Α 175 12/11/2018 8/11/2018 ΜΠΑΡΑΤΑΤΖΗ 
ΝΙΟΒΗ 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΑΟΡΙΣΤΟΥ) 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 

4354/2015 ΑΠΌ 01-09-2018 ΕΩΣ 30-09-
2018 

49,68 € 10,34 € 39,34 € 

Α 176 12/11/2018 8/11/2018 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΟΡΙΣΤΟΥ) 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 
4354/2015 ΑΠΌ 01-09-2018 ΕΩΣ 30-09-

2018 

87,00 € 18,10 € 68,90 € 

Α 177 12/11/2018 8/11/2018 
ΔΕΛΑΒΕΚΟΥΡΑ 
ΦΩΤΕΙΝΗ κ.λ.π. 

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4354/2015 ΑΠΌ 01-

09-2018 ΕΩΣ 30-09-2018 

211,20 € 50,06 € 161,14 € 

Β 1672 12/11/2018 8/11/2018 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 611,54 € 205,67 € 405,87 € 
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ΧΡΗΣΤΟΣ - 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ 
ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Β 1673 12/11/2018 8/11/2018 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 
Κ.Λ.Π. 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΟΡΙΣΤΟΥ) 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 

19.731,57 € 7.614,96 € 12.116,61 € 

Β 1674 12/11/2018 8/11/2018 ΓΚΟΥΡΟΥΜΑΝΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ Κ.Λ.Π. 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ) ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 

6.277,09 € 2.401,75 € 3.875,34 € 

Β 1675 12/11/2018 8/11/2018 
ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Κ.Λ.Π. 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 

2.998,00 € 1.128,27 € 1.869,73 € 

Β 1676 12/11/2018 8/11/2018 ΚΑΙΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
Κ.Λ.Π. 

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 
950,00 € 20,90 € 929,10 € 

Β 1677 12/11/2018 8/11/2018 

ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

κ.λ.π. 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ (ΑΟΡΙΣΤΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 

6.648,62 € 2.593,33 € 4.055,29 € 

Β 1678 12/11/2018 8/11/2018 
ΜΑΚΡΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΕΛΕΝΗ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΔΟΧ) ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
2018 

2.812,60 € 1.013,21 € 1.799,39 € 

Β 1679 12/11/2018 8/11/2018 
ΑΡΗΦΟΓΛΟΥ 
ΑΡΗΦ κ.λ.π. 

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΡΙΜΗΝΑ) 

ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 
5.661,04 € 1.903,90 € 3.757,14 € 

Β 1680 13/11/2018 12/11/2018 ΤΣΩΝΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ 
1.696,61 € 1.068,80 € 627,81 € 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 114 από 300 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

Β 1681 13/11/2018 12/11/2018 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΑΝΤΩΝΙΑ κ.λ.π. 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

27.588,09 € 14.773,98 € 12.814,11 € 

Β 1682 13/11/2018 12/11/2018 
ΔΑΒΑΡΗ 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ 
Κ.Λ.Π. 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
6.423,84 € 3.279,81 € 3.144,03 € 

Β 1683 13/11/2018 12/11/2018 ΜΑΡΜΑΝΗ 
ΜΑΡΙΑ Κ.Λ.Π. 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

3.029,53 € 1.753,28 € 1.276,25 € 

Β 1684 13/11/2018 12/11/2018 
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Κ.Λ.Π. 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

& ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

57.104,99 € 31.381,06 € 25.723,93 € 

Β 1685 13/11/2018 12/11/2018 
ΓΚΙΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 

κ.λ.π. 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

11.681,15 € 7.020,94 € 4.660,21 € 

Β 1686 13/11/2018 12/11/2018 ΑΓΓΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 
Κ.Λ.Π. 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

4.395,12 € 2.403,63 € 1.991,49 € 

Β 1687 13/11/2018 12/11/2018 ΚΑΤΣΑΡΟΣ 
ΗΡΑΚΛΗΣ Κ.Λ.Π. 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

2.217,35 € 1.278,08 € 939,27 € 

Α 185 26/11/2018 26/11/2018 
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ 
ΛΥΔΙΑ κ.λ.π. 

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
Ν. 4354/2015 ΑΠΌ 01-09-2018 ΕΩΣ 30-

09-2018 

256,40 € 58,82 € 197,58 € 

Α 190 26/11/2018 26/11/2018 ΑΔΑΜΗΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 594,11 € 157,76 € 436,35 € 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 115 από 300 

ΙΩΑΝΝΗΣ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (ΑΠΌ 10-9-

2018 ΕΩΣ 30-9-2018) 

Α 195 26/11/2018 26/11/2018 
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Κ.Λ.Π. 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ-ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4354/2015 ΑΠΌ 01-
10-2018 ΕΩΣ 31-10-2018. 

8.450,76 € 1.958,12 € 6.492,64 € 

Α 196 26/11/2018 26/11/2018 ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ.Λ.Π. 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ-ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4354/2015 ΑΠΌ 01-
10-2018 ΕΩΣ 31-10-2018. 

1.043,16 € 216,98 € 826,18 € 

Α 197 26/11/2018 26/11/2018 
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ 
ΛΥΔΙΑ κ.λ.π. 

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
Ν. 4354/2015 ΑΠΌ 01-10-2018 ΕΩΣ 31-

10-2018 

358,16 € 81,80 € 276,36 € 

Α 198 26/11/2018 26/11/2018 ΚΥΤΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
Κ.Λ.Π. 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 

4354/2015 ΑΠΌ 01-10-2018 ΕΩΣ 31-10-
2018 

324,00 € 75,18 € 248,82 € 

Α 199 26/11/2018 26/11/2018 ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 

4354/2015 ΑΠΌ 01-10-2018 ΕΩΣ  31-10-
2018. 

111,80 € 25,05 € 86,75 € 

Α 200 26/11/2018 26/11/2018 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ κ.λ.π. 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 

4354/2015 ΑΠΌ 01-10-2018 ΕΩΣ 31-10-
2018. 

248,20 € 51,62 € 196,58 € 

Α 201 26/11/2018 26/11/2018 ΜΠΑΡΑΤΑΤΖΗ 
ΝΙΟΒΗ 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΑΟΡΙΣΤΟΥ) 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 

4354/2015 ΑΠΌ 01-10-2018 ΕΩΣ 31-10-
2018 

82,80 € 17,22 € 65,58 € 

Α 202 26/11/2018 26/11/2018 ΜΑΡΜΑΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΥ 145,40 € 32,57 € 112,83 € 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 116 από 300 

ΜΑΡΙΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 
4354/2015 ΑΠΌ 01-10-2018 ΕΩΣ 31-10-

2018. 

Β 1740 26/11/2018 26/11/2018 ΤΣΩΝΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
627,82 € 0,00 € 627,82 € 

Β 1741 26/11/2018 26/11/2018 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΑΝΤΩΝΙΑ κ.λ.π. 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΜΗΝΟΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

12.809,90 € 0,00 € 12.809,90 € 

Β 1742 26/11/2018 26/11/2018 
ΔΑΒΑΡΗ 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ 
Κ.Λ.Π. 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  Κ.Ε.Π. 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
3.144,08 € 0,00 € 3.144,08 € 

Β 1743 26/11/2018 26/11/2018 ΜΑΡΜΑΝΗ 
ΜΑΡΙΑ Κ.Λ.Π. 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
1.262,15 € 0,00 € 1.262,15 € 

Β 1744 26/11/2018 26/11/2018 
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Κ.Λ.Π. 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

25.614,09 € 0,00 € 25.614,09 € 

Β 1745 26/11/2018 26/11/2018 
ΓΚΙΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 

κ.λ.π. 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
4.907,83 € 0,00 € 4.907,83 € 

Β 1746 26/11/2018 26/11/2018 ΑΓΓΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 
Κ.Λ.Π. 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
1.991,53 € 0,00 € 1.991,53 € 

Β 1747 26/11/2018 26/11/2018 ΚΑΤΣΑΡΟΣ 
ΗΡΑΚΛΗΣ Κ.Λ.Π. 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
939,28 € 0,00 € 939,28 € 

Β 1756 26/11/2018 26/11/2018 
ΑΔΑΜΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 
848,74 € 225,36 € 623,38 € 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 117 από 300 

Β 1827 30/11/2018 1/11/2018 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 
Α.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΌ ΕΞΟΔΑ 
ΕΝΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

433002001000086.(01.11.2018 ΕΩΣ 
30.11.2018) 

3,00 € 0,00 € 3,00 € 

Συνολικές πληρωμές από τον υπ' αριθμ. 433-00-2001-000086  τραπεζικό λογαριασμό το μήνα Νοέμβριο 233.479,50 € 85.031,55 € 148.447,95 € 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει: 

1. Πλέον (+) 577,75 € : που αφορά την πληρωμή της διατροφής της κυρίας Καϊνανά για το μήνα Οκτώβριο 2018, η οποία πραματοποιήθηκε στις 
01/11/2018.  

2. Πλέον (+) 2.007,51 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία των Ειδικών συνεργατών, 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 (+) 176,08 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία των Σπουδαστών 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. 

4. Πλέον (+) 1.422,08 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά αντιμισθία αντιδημάρχου (Αντωνίου), 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 (+) 2.040,87 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08/11/2018 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. 

6. Πλέον (+) 1.422,08 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά αντιμισθία αντιδημάρχου (Αποστολίδης), 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 (+) 1.257,20 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά αντιμισθία αντιδημάρχου (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. 

8. Πλέον (+) 1.119,70 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά αντιμισθία αντιδημάρχου (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. 

9. Πλέον (+) 5.145,71 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία των καθαριστριών των σχολείων, 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. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 118 από 300 

10. Πλέον (+) 5.825,52 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων ΙΔΑΧ της καθαριότητας, 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 (+) 5.826,60 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων ΙΔΟΧ της καθαριότητας, 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 (+) 11.312,66 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων με σύμβαση έργου της καθαριότητας, 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 (+) 867,69 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία του υπαλλήλου της καθαριότητας κ. Αλλαγιάννη Βασίλη, 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 (+) 109.684,51 € :  που αφορά το σύνολο των κρατήσεων των μισθοδοτικών καταστάσεων που εξοφλήθηκαν το μήνα Νοέμβριο 
(συγκεκριμένα στις 08/11/2018) 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. 

 
Συνεπώς, οι συνολικές πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό λογαριασμό κατά το μήνα Νοέμβριο ανήλθαν στο ύψος των 297.133,91 
€. 
 
Ε.4. Από το λογαριασμό 433-00-2001-000035 εξοφλήθηκαν τα ακόλουθα: 
 

Σειρά Αριθμός 
Ημερομηνία 
πληρωμής 
βάσει ΔΛ 

Ημερομηνία 
πληρωμής 

βάσει 
Extrait 

Δικαιούχος Περιγραφή Σύνολο 
ΧΕΠ 

Σύνολο 
κρατήσεων 

Πληρωτέο 
ποσό 

Β 1426 12/11/2018 12/11/2018 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΥΛΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018. 

1.864,80 € 0,00 € 1.864,80 € 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 119 από 300 

Α 179 20/11/2018 20/11/2018 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΠΟΛΛΩΝ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 2.200,00 € 0,00 € 2.200,00 € 

Β 1622 20/11/2018 20/11/2018 
ΦΩΤΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΧΡ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 595/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

1.116,00 € 36,56 € 1.079,44 € 

Β 1490 23/11/2018 23/11/2018 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ 
ΕΥΑΝΘΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 7 (ΕΠΤΑ) 
ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΛΗ 

ΑΛΕΞΙΝΑΤΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 623/2018 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

1.780,00 € 127,01 € 1.652,99 € 

Β 1761 23/11/2018 23/11/2018 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 € 

Β 1783 28/11/2018 28/11/2018 
ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
310,80 € 0,00 € 310,80 € 

Συνολικές πληρωμές από τον υπ' αριθμ. 433-00-2001-000035 τραπεζικό λογαριασμό το μήνα Νοέμβριο 8.670,32 € 255,21 € 8.415,11 € 
 
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 1825 30/11/2018 19/11/2018 
ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΠΌ 01-10-2018 ΕΩΣ 31-10-2018 

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

Συνολικές πληρωμές από τον υπ' αριθμ. 14400314705 τραπεζικό λογαριασμό το μήνα Νοέμβριο 1,00 € 0,00 € 1,00 € 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 120 από 300 

 
Ε.6. Από το λογαριασμό 14454007320 εξοφλήθηκαν τα ακόλουθα:  
 

Σειρά Αριθμός 
Ημερομηνία 
πληρωμής 
βάσει ΔΛ 

Ημερομηνία 
πληρωμής 

βάσει 
Extrait 

Δικαιούχος Περιγραφή Σύνολο ΧΕΠ Σύνολο 
κρατήσεων 

Πληρωτέο 
ποσό 

Β 1470 12/11/2018 12/11/2018 ΠΟΓΚΑ 
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΤΗΣ 

Ζ΄ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ 552/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

480,81 € 15,74 € 465,07 € 

Β 1472 12/11/2018 12/11/2018 ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 
ΑΣΗΜΙΝΑ Δ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ζ΄ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΕΞΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

554/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

389,87 € 13,37 € 376,50 € 

Β 1607 16/11/2018 16/11/2018 

ΑΝΩΝ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤ. 
ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ 

ΒΙΟΜ. 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

& ΓΕΝ. 
ΕΠΙΧ/ΩΝ 

(ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ) 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 
Ζ΄ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΣΥΜΦΩΑΝ ΜΕ ΤΗΝ 560/2018 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

910,70 € 29,84 € 880,86 € 

Α 166 22/11/2018 22/11/2018 
ΑΝΔΡΕΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΕΥΑΓΓ. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
Ζ΄ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 579/2018 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

12.313,20 € 806,76 € 11.506,44 € 

Α 160 23/11/2018 23/11/2018 MULTI 
ACTIONS Ο.Ε. 

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 24.780,16 € 1.623,56 € 23.156,60 € 
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Σελίδα 121 από 300 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ζ΄ΠΑΙΔΙΚΗΣ 

ΕΞΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

Α 183 23/11/2018 23/11/2018 
ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ του 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΤΗΣ Ζ΄ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

11.062,47 € 367,94 € 10.694,53 € 

Α 194 23/11/2018 23/11/2018 

ΖΑΡΟΛΙΑΓΚΗ 
ΕΛ. -  

ΖΑΡΟΛΙΑΓΚΗ 
Γ. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
Ζ΄ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 629/2018 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

5.875,12 € 384,94 € 5.490,18 € 

Β 1775 23/11/2018 23/11/2018 ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. 

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΣ Ζ΄ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΕΞΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 594/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

3.162,00 € 513,18 € 2.648,82 € 

Β 1828 30/11/2018 12 & 
23/11/2018 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΠΌ 01-11-2018 ΕΩΣ 30-11-2018 ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 14454007320 
3,00 € 0,00 € 3,00 € 

Συνολικές πληρωμές από τον υπ' αριθμ. 14454007320  τραπεζικό λογαριασμό το μήνα Νοέμβριο 58.977,33 € 3.755,33 € 55.222,00 € 
 
Ε.7. Από το λογαριασμό 0026.0040.60.0200661421 εξοφλήθηκαν τα ακόλουθα:  
 

Σειρά Αριθμός 
Ημερομηνία 
πληρωμής 
βάσει ΔΛ 

Ημερομηνία 
πληρωμής 

βάσει Extrait 
Δικαιούχος Περιγραφή Σύνολο ΧΕΠ Σύνολο 

κρατήσεων 
Πληρωτέο 

ποσό 

Β 1698 14/11/2018 5/11/2018 
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG 
EUROBANK - 

ERGASIAS Α.Ε. 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ  ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 
(ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ & ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ) ΑΠΌ ΤΟΝ 

002600400083179 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. 
9.835,33 € 0,00 € 9.835,33 € 

Β 1699 14/11/2018 5/11/2018 
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG 
EUROBANK - 

ERGASIAS Α.Ε. 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ  ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 
(ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ & ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ) ΑΠΌ ΤΟΝ 

002600400300083157 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. 
10.133,18 € 0,00 € 10.133,18 € 

Συνολικές πληρωμές από τον υπ' αριθμ. 0026.0040.60.0200661421 τραπεζικό λογαριασμό το μήνα Νοέμβριο 19.968,51 € 0,00 € 19.968,51 € 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 122 από 300 

 
Κατά συνέπεια, το σύνολο των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου Λαυρεωτικής κατά το μήνα Νοέμβριο, ανήλθαν στο ύψος των 
1.347.569,09 €. 
 

4. Ανακεφαλαίωση: 
 
Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου: 
 

Υπόλοιπο της 31/10/2018 στις τράπεζες και στο ταμείο:               1.853.652,86 € 
Πλέον εισπράξεις Νοεμβρίου: 2.367.023,59 € 
Μείον πληρωμές Νοεμβρίου: -1.347.569,09 € 

Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 30/11/2018): 2.873.107,36 € 
 
Σύμφωνα με τα extrait των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του Δήμου σε λογαριασμούς όψεως την 30/11/2018 ανήλθε στο ποσό των 2.852.939,12 €. 
 
Αναλυτικά:  

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.  144/540046-57 80.532,71 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.  144/540073-20 2.050,00 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.  144/535309-26 36.025,73 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.  144/003147-05 10.014,47 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ.  433.00.2001.000035 73.438,97 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ.  433.00.2001.000086 1.131.821,98 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 802.002.203.000.330 36.120,81 € 

Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.40.0200036773 1.517,76 € 
Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0040.60.0200661421 1.481.394,08 € 
Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.47.0200048045 22,61 € 

Σύνολα: 2.852.939,12 € 
 
Πλέον των ανωτέρω: 

3. στην ταμιακή υπηρεσία του δήμου υπήρχε σε μετρητά το ποσό των 9.168,24 € 
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 2.873.107,36 € 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 123 από 300 

 
Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 3.305.318,64 € και διαμορφώνεται ως ακολούθως: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΑ 
ΤΑΚΤΙΚΑ 1.594.583,88 € 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 80.401,88 € 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 1.630.332,88 € 

ΣΥΝΟΛΑ 3.305.318,64 € 
 
Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους 432.211,28 € 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. Πλέον (+) 2.351,61 € : που αφορά διαφορά που έρχεται από παλαιότερα έτη και η οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση. 
3. 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. 

4. 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». 

5. 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». 

6. 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 €.  

7. 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». 

8. 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. 

9. Μείον (-) 0,30 € : που αφορά την υπ' αριθμ. Α 5378/19-10-2018 απόδειξη είσπραξης η οποία φέρει το ύψος των 414,40 € ενώ η αντίστοιχη είσπραξή της στον υπ' αριθμ. 
2001000035 τραπεζικό λογαριασμό στις 18/10/2018 φέρει το ύψος των 414,10 € 
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Σελίδα 124 από 300 

10. Μείον (-) 86.937,98 € : που αφορούν την εκκαθάριση των τελών καθαριότητας, δημοτικού φόρου, φωτισμού και τελών ακίνητης περιουσίας μηνός Αυγούστου, για την οποία 
ΔΕΝ εκδόθηκαν ακόμη σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής καθώς δεν υπάρχουν επαρκή χρήματα στον ΚΑ Εξόδων του Π/Ϋ. 

11. Πλέον (+) 577,75 € : που αφορά επιστροφή χρημάτων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών στις 29/11/2018 στον υπ’ αριθμ.  433.00.2001.000086 τραπεζικό λογαριασμό. 
Συγκεκριμένα, αφορά τη διατροφή της κυρίας Καϊνανά μηνός Νοεμβρίου, 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 Νοεμβρίου. 

12.  Πλέον (+) 70,00 € : που αφορά είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 05/11/2018 στον υπ’ αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΚΑΤΑΘΕΣΗ APS 
16401», 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». 

13. Μείον (-) 99,26 € : που αφορούν το υπ’ αριθμόν Α 1038/30-11-2018 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες, οι οποίες 
όμως δεν έχουν αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Νοέμβριο. 

14. Μείον (-) 649,34 € : που αφορούν το υπ’ αριθμόν Α 1040/30-11-2018 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν  εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες, οι οποίες 
όμως δεν έχουν αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Νοέμβριο. 

15. Μείον (-) 2.007,51 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία των Ειδικών συνεργατών, 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 (-) 176,08 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία των Σπουδαστών 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. 

17. Μείον (-) 1.422,08 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά αντιμισθία αντιδημάρχου (Αντωνίου), 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. 

18. Μείον (-) 2.040,87 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08/11/2018 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. 

19. Μείον (-) 1.422,08 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά αντιμισθία αντιδημάρχου (Αποστολίδης), 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 (-) 1.257,20 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά αντιμισθία αντιδημάρχου (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 (-) 1.119,70 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά αντιμισθία αντιδημάρχου (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. 
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22. Μείον (-) 5.145,71 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία των καθαριστριών των σχολείων, 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 (-) 5.825,52 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων ΙΔΑΧ της καθαριότητας, 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 (-) 5.826,60 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων ΙΔΟΧ της καθαριότητας, 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 (-) 11.312,66 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων με σύμβαση έργου της καθαριότητας, 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 (-) 867,69 € : που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08/11/2018 από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000086 τραπεζικό 
λογαριασμό και συγκεκριμένα αφορά τη μισθοδοσία του υπαλλήλου της καθαριότητας κ. Αλλαγιάννη Βασίλη, 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 (-) 109.684,51 € :  που αφορά το σύνολο των κρατήσεων των μισθοδοτικών καταστάσεων που εξοφλήθηκαν το μήνα Νοέμβριο 
(συγκεκριμένα στις 08/11/2018) 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. 

28. Μείον (-) 163.751,35 € : που αφορούν την εκκαθάριση των τελών καθαριότητας, δημοτικού φόρου, φωτισμού και τελών ακίνητης περιουσίας 
μηνός Σεπτεμβρίου, για την οποία ΔΕΝ εκδόθηκαν ακόμη σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής καθώς δεν υπάρχουν επαρκή χρήματα στον ΚΑ Εξόδων του Π/Ϋ. 

17. Πλέον (+) 0,01 € : που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στην αποπληρωμή της 22ης δόσης του χρεολυσίου και των τόκων του δανείου για την εκτέλεση έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ, 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» η οποία 
πραγματοποιήθηκε από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000035 τραπεζικό λογαριασμό στις 31/10/2018 κατά 39.308,10 €, και τα υπ’ αριθμ. Β 1735 & 1736/19-11-2018 σχετικά 
χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους 39.308,11 €. 
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ΘΕΜΑ: Σύνταξη έκθεσης ελέγχου απολογισμού χρήσης 2016 Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.:281/2018 

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 «σύνταξης έκθεσης ελέγχου 

απολογισμού χρήσης 2016 Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα:  

− Τις διατάξεις των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) 

‘’Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων’’ 

− Τις διατάξεις των άρθρων 42 παρ. 1 και 43 του Β.Δ. 17/5-15-6/1959 

− Τις διατάξεις της παρ.1γ του άρθρου 72 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) ‘’Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ 

− Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.3202/03 (ΦΕΚ 284 Α’/11-12-03) ‘’Εκλογικές δαπάνες κατά 

τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα 

αλλοδαπών και άλλες διατάξεις’’ 

Με βάση τα ανωτέρω η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών απέστειλε την από 10.12.2018 

εισήγησή της, την οποία σας θέτω υπόψη: 

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 ‘’Δημοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας’’ και του άρθρου 26 του Ν.3202/2003 (ΦΕΚ 284Α/11-12-2003), ο Ειδικός Ταμίας του Δήμου 

υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή όλους τους λογαριασμούς που 

αναφέρονται στην οικονομική διαχείριση του Δήμου, οικονομικού έτους 2016. 

     Η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, θα πρέπει να προβεί στον έλεγχο 

των δικαιολογητικών και στη συνέχεια, αφού προελέγξει τον απολογισμό, να συντάξει σχετική 

έκθεση την οποία θα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει με πράξη του 

για την έγκριση του απολογισμού και να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν. 

     Ο λογαριασμός της διαχείρισης υποβάλλεται ενιαίος ανεξάρτητα από τις μεταβολές που τυχόν 

έχουν γίνει ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμιακή διαχείριση. 

     Από τα υποβληθέντα στοιχεία προκύπτουν κατά κατηγορία τα κατωτέρω: 

ΕΣΟΔΑ 

Το σύνολο των βεβαιωθέντων εσόδων ανήλθε στο ποσό των 23.507.980,45 ευρώ (είκοσι τριών 

εκατομμυρίων πεντακοσίων επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών)  

και αναλύεται ως εξής: 

Ανακεφαλαίωση εσόδων Τελικά προϋπολογισθέντα 
με αναμορφώσεις 

Τελικά βεβαιωθέντα  

ΤΑΚΤΙΚΑ (Κ.Α. 0 + Κ.Α. 21) 9.465.826,91 9.731.195,99 

ΕΚΤΑΚΤΑ (Κ.Α.1 + Κ.Α. 22) 2.467.918,50 963.197,35 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ +ΠΟΕ 8.070.386,70 7.919.370,24 
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ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 2.119.349,70 1.721.354,79 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2015 3.172.862,09 3.172.862,08 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 25.296.343,90 23.507.980,45 

 

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων ανήλθε στο ποσό των 15.116.743,73 ευρώ (δέκα πέντε 

εκατομμυρίων εκατόν δέκα έξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τριών ευρώ και εβδομήντα τριών 

λεπτών) και αναλύεται ως εξής: 

Ανακεφαλαίωση εσόδων Εισπραχθέντα 

ΤΑΚΤΙΚΑ (Κ.Α. 0 + Κ.Α. 21) 8.990.200,59 

ΕΚΤΑΚΤΑ (Κ.Α.1 + Κ.Α. 22) 939.602,37 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ +ΠΟΕ 519.974,71 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 1.494.103,98 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2013 3.172.862,08 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 15.116.743,73 

  

Οι πηγές των εσόδων που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα παρατίθενται αναλυτικότερα στο 

συνημμένο απολογιστικό πίνακα εσόδων οικονομικού έτους 2016.   

Για την είσπραξη των εσόδων του έτους 2016 εκδόθηκαν τα υπ’ αριθμ. 1 έως 832 γραμμάτια 

είσπραξης τα ποσά των οποίων συμπεριλαμβανομένου και του χρηματικού υπολοίπου είναι 

κατατεθειμένα στο υποκατάστημα της Ε.Τ.Ε., στο υποκατάστημα της Eurobank και στο 

υποκατάστημα της ALPHA BANK  

ΕΞΟΔΑ 

Το συνολικό ποσό  των πιστώσεων που διατέθηκε για την πληρωμή των δαπανών ανήλθε στο ποσό 

των 12.484.330,25 ευρώ (δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων 

τριακοσίων τριάντα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών) και παρατίθεται ανά Υπηρεσία στο συνημμένο 

απολογιστικό πίνακα δαπανών οικονομικού έτους 2016. 

Για την πληρωμή των δαπανών του έτους 2016 εκδόθηκαν τα υπ’ αριθ.1 έως 220 σειράς Α’ και τα 

υπ’ αριθμ.1 έως 1909 σειράς Β’ χρηματικά εντάλματα,  στα οποία είναι προσαρτημένα όλα τα 

οριζόμενα από το Νόμο παραστατικά στοιχεία και δικαιολογητικά. 

Από τα ανωτέρω εντάλματα i) 13 Χ.Ε.Π. ποσού  208.081,17 ευρώ (διακοσίων οκτώ χιλιάδων ογδόντα 

ενός ευρώ και δέκα επτά λεπτών) δεν εξοφλήθηκαν έως το τέλος του έτους 2016 και συνεπώς 

ακυρώθηκαν και ii) 1 Χ.Ε.Π. ποσού 261,01 ευρώ (διακοσίων εξήντα ενός ευρώ και ενός λεπτού) 

ακυρώθηκε και στη θέση του εκδόθηκαν 2 Χ.Ε.Π. στο όνομα του ίδιου δικαιούχου, τα οποία 

εξοφλήθηκαν εντός του έτους 2016.  

 Παρατίθεται ο πίνακας ακυρωθέντων Χ.Ε.Π.. 
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                      ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ 
ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΕΠ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΔΟΣΗΣ 

 
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ 261,01  

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4354/2015  

10-6011 
10-6051.002 
10-6051.003 

Α 77 08.06.2016 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& ΔΙΑΧΕΙΡ.ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. 45.000,00 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ « TEXNIKH ΜΕΛΕΤΗ-
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΒΟΔΟΚΑΝΟΥ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ » 

00-6736.007 Α 110 03.08.2016 

ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡ.& ΣΙΑ 
Ε.Ε. 11.376,27 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
(2) ΑΝΤΛΙΩΝ &ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ 
ΟΔΗΓΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΟ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

25-8115.001 Α 136 09.09.2016 

BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 7.784,87 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

20-6063 Α 192 12.12.2016 

ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14.260,00 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ¨ΝΕΡΑΚΙ¨ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

20-6262.006 Α 210 27.12.2016 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΟΔΕΙΑ  7.890,62 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

15-6474.002 Α 211 27.12.2016 

ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  9.920,00 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

15-6473 Α 215 27.12.2016 

ΘΟΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  100.000,00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 2016 00-6715.007 Α 219 28.12.2016 

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
ΕΟΔΩΡΟΥ 

15,37 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ 
ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ 
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ 

00-8261.001 Β 1023 19.07.2016 

MULTI ACTIONS Ο.Ε. 3.413,25 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ 

25-8115.001 Β 1158 16.08.2016 

ΚΟΝΤΟΜΑΡΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. 149,99 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΜΙΑ 
ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΥΜΧ 
3972 ΑΠΟ ΚΑΔΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΣΥΡΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΡΑ 

00-6492 Β 1673 30.11.2016 
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ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Ε.Π.Ε.  3.124,80 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ζ’ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

15-6482.001 Β 1735 09.12.2016 

ΔΡΑΓΩΝΑΣ Α.Φ. Ε.Π.Ε. 1.736,00 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

00-6495.001 Β 1768 15.12.2016 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΣ  3.410,00 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ 
ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ 

15-7131.004 Β 1841 28.12.2016 

ΣΥΝΟΛΟ 208.342,18      

 
Από τα ανωτέρω ακυρωθέντα Χ.Ε.Π. επανεκδόθηκαν και πληρώθηκαν στη χρήση του έτους 2017 τα 

12 (δώδεκα) πλην του τελευταίου Χ.Ε.Π. με δικαιούχο τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, το οποίο 

παραμένει ανεξόφλητο λόγω έλλειψης δικαιολογητικών πληρωμής από το δικαιούχο. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω η οικονομική κατάσταση του Δήμου για το έτος 2016 έχει ως 

εξής: 

 

ΕΣΟΔΑ 15.116.743,73 ευρώ 

ΕΞΟΔΑ 12.484.330,25 ευρώ 

 

To χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2016 ποσού 2.632.413,48 ευρώ (δύο εκατομμυρίων εξακοσίων 

τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα τριών ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών) μεταφέρθηκε στη 

χρήση του οικονομικού έτους 2017 με το υπ’ αριθμ.1 γραμμάτιο είσπραξης. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω υποβάλλουμε τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός 

διαχείρισης όπως ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175 και παρακαλούμε 

για τις δικές σας ενέργειες». 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

η Οικονομική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006  

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

− την από 10.12.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 ήλεγξε τους λογαριασμούς και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Η βεβαίωση και η είσπραξη των εσόδων και η πληρωμή των δαπανών έγιναν νομότυπα και 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
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Β. Την ψήφιση του απολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Λαυρεωτικής, ως εμφαίνεται 

στους συνημμένους απολογιστικούς πίνακες εσόδων και δαπανών 2016. 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής όπως εισάγει την παρούσα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο προς έγκριση.  

 

ΘΕΜΑ: Προέλεγχος ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων Δήμου Λαυρεωτικής 

διαχειριστικής χρήσης 2016 (περίοδος από 01.01.2016 έως 31.12.2016) 

Αρ. Απόφ.:282/2018 

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 «προελέγχου 

ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων Δήμου Λαυρεωτικής διαχειριστικής χρήσης 2016», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Δήμου 

Λαυρεωτικής που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό της χρήσης 01.01.2016 έως 31.12.2016, την 

κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, καθώς και 

το προσάρτημα του ισολογισμού, όπως αυτά υποβλήθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. γ του Ν. 3852/2010 ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ (ΦΕΚ 

87/Α΄/07.06.2010)  

− Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 ‘’Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων’’ (ΦΕΚ 114/.Α΄/08.06.2006) 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαβίβασε προς την Οικονομική Επιτροπή, το σχέδιο 

Ισολογισμού, τις συνοδεύουσες σ’ αυτόν καταστάσεις διαχειριστικού έτους 2016, καθώς και το 

σχετικό Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2016. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Α) την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2016 (ισολογισμός, 

λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα 

31.12.2016) 

Β) τη διαβίβαση των οικονομικών καταστάσεων 31.12.2016 στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής 

προς έγκριση, συνοδευόμενα με την ακόλουθη έκθεση: 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής 
για  τη 6η δημοτική χρήση (01.01.2016 – 31.12.2016)  

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
         Η οικονομική κατάσταση ενός Δήμου αποτυπώνει το επίπεδο των οικονομικών του και την 
προοπτική ανάπτυξής του. Η διαχείριση των οικονομικών συνδέεται με όλους τους τομείς της 
δημοτικής δραστηριότητας, από τη διοικητική λειτουργία έως τις επενδύσεις. 
         Το 2016 ήταν μία ακόμα σημαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονομικών του Δήμου 
Λαυρεωτικής. Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους 
που ακολουθούν, η χρονιά που πέρασε ήταν η 6η χρονιά από την εγκατάσταση του Διπλογραφικού 
Λογιστικού Συστήματος στο νέο Καλλικρατικό Δήμο, επιτρέποντας τη παρακολούθηση της πορείας 
των οικονομικών στοιχείων του. 
 
         Στην Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, που απευθύνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρέχεται 
ενημέρωση ως προς τις ενέργειες της Διοίκησης σχετικά με τη διαχείριση των Οικονομικών του 
Δήμου για τη χρήση που έληξε, όπως και αναλύονται παρακάτω. 
 

 
2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 
 Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2016 ανήλθαν στο ποσό των 
10.351.242,60 Ευρώ. 
 
 Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού 
3387.392,21 Ευρώ, τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των 
13.738.634,81 Ευρώ.  
 
 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 
 Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2016 έχει ως εξής : 
 

72 Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα- προσαυξήσεις Ευρώ 1.146.322,86 
73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα » 5.293.418,80 
74 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες » 3.863.696,84 
75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές » 24.446,66 
76 Έσοδα κεφαλαίων  » 23.357,44 

 Σύνολο Οργανικών εσόδων » 10.351.242,60 

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα » 1.715.490,97 
82 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων » 144.338,46 
84 Έσοδα  από  προβλέψεις προηγουμένων  χρήσεων » 1.527.562,78 

 Σύνολο Έκτακτων και Ανόργανων εσόδων » 3.387.392,21 

 Γενικό Σύνολο » 13.738.634,81 

 
 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
 
 Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2016 έχει ως εξής : 
 
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ευρώ 3.416.214,12 
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61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων » 435.334,89 
62 Παροχές τρίτων » 2.179.861,97 
63 Φόροι-τέλη » 34.720,63 
64 Διάφορα έξοδα » 1.878.370,44 
65 Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεως » 109.365,58 
66 Αποσβέσεις παγίων  » 2.655.107,99 
67 Παροχές – χορηγίες – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Δωρεές » 1.903.488,11 

68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως » 13.046,13 

 Σύνολο Οργανικών εξόδων » 12.625.670,66 

81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα » 15.667,77 
 Έκτακτες ζημίες » 174.286,88 

82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων » 767.323,60 

 Σύνολο Έκτακτων και Ανόργανων εξόδων » 957.278,25 

25 Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών » 83.036,83 

 Σύνολο αναλώσεων » 83.036,83 

 Γενικό Σύνολο » 13.665.824,94 

  
 

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 
 Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες ανήλθε στο ποσό των  10.837.266,13 
Ευρώ.  
 
 Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου (αφορά έξοδα λειτουργίας οικονομικών – διοικητικών 
υπηρεσιών, Νομικής υπηρεσίας και διοίκησης του Δήμου) ανήλθαν στο ποσό των  1.736.713,89 Ευρώ,  τα 
έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των 24.732,25 Ευρώ και τα χρηματοοικονομικά 
έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 109.365,60 Ευρώ (αφορά τόκους δανείων, προμήθειες τραπεζών).  
 
               Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και χρηματοοικονομικών, 
ανήλθε στο ποσό των 12.708.546,69 Ευρώ. 
 
 Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού 957.278,25 Ευρώ έξοδα, 
τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2016 ανήλθαν στο ποσό των 13.665.824,94 Ευρώ. 
 
 Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2016 ποσού 13.738.634,81€ Ευρώ μείον τα 
συνολικά έξοδα της χρήσεως 2016 ποσού 13.665.824,94 Ευρώ  αποτελεί το πλεόνασμα της χρήσεως 2016 το 
οποίο ανέρχεται σε  72.809,87 Ευρώ.  
 

6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

   Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2016 με τις προσαρμογές που 
αναφέρονται ανα λογαριασμό  στο προσάρτημα στην παρ.16 και 19 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό 
των 84.839.401,73 Ευρώ και αφαιρουμένων των σωρευμένων αποσβέσεων ποσού 38.756.763,41 Ευρώ, η 
αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 46.082.638,32  Ευρώ. 
 

 
 

7. ΔΑΝΕΙΑ 
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Πιστωτικό 
ίδρυμα 

Αρχικό ληφθέν 
κεφάλαιο 

Υπόλοιπο 
κεφαλαίου 
31/12/2016 

Βραχυπρόθεσμο 
(έως ένα έτος) Μακροπρόθεσμο Σκοπός Λήψης 

Eurobank 374.159,67  88.158,80  39.102,20  49.056,60  ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ 

Eurobank 374.159,67  90.152,36  39.836,51  50.315,85  ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ 

Alpha Bank 1.287.000,00  268.125,00  107.250,00  160.875,00  ΒΕΠΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

Alpha Bank 910.000,00  228.766,68  76.255,56  152.511,12  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΔΙΚΤΥΟ ΘΗΣΕΑΣ 

Τ.Π.Δ. 1.630.700,86  1.551.060,73  83.064,67  1.467.996,06  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ 

Τ.Π.Δ. 193.646,09  187.342,98  6.574,14  180.768,84  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ 

            
Γενικό 
Σύνολο 4.769.666,29 2.413.606,55 352.083,08 2.061.523,47   

 

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
 Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 5.892.909,40 
Ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες απαιτήσεις, ανέρχονται σε 4.575.515,39 Ευρώ. 
 
 

9. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του Π.Δ. 315/99 παρ. 1.1.108 τυχόν λάθη ή παραλήψεις στην απογραφή 
έναρξης του Δήμου είναι δυνατόν να ενσωματωθούν εντός τριών διαχειριστικών χρήσεων.  

           

        Μετά την απογραφή έναρξης στη περιουσία του Δήμου που αφορούν το χρονικό διάστημα κατά την 
ημερομηνία του ισολογισμού έναρξης, διαπιστώθηκαν οι εξής διαφορές: 

 
         Μεταφορά από λογαριασμό 45.22 σε λογαριασμό κεφαλαίου σύμφωνα με Εγγρ. ΥΠΕΣ 10260/23-03-

2015 ύψους 423.818,56 Ευρώ. 
 
        Κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών ύψους 423.818,56 Ευρώ, το κεφάλαιο του Δήμου διαμορφώθηκε 

στο ποσό των 17.917.068,09 Ευρώ. 
 

10. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
 

Τα διαθέσιμα του Δήμου την 31/12/2016  αναλύονται σε μετρητά ύψους 3.219,37 Ευρώ, σε 
καταθέσεις όψεως στις τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, ALPHA BANK και EUROBANK  ποσού 2.629.194,11 Ευρώ  και 
αναλύονται ως κάτωθι:  
      

Τράπεζα Αριθμός Λογαριασμού Ποσό 
Εθνική Τράπεζα 144/540046-57 959.849,81 
Εθνική Τράπεζα 144/540073-20 313.992,58 
Εθνική Τράπεζα (Δεσμευμένος) 144/535309-26 36.237,09 
ALPHA BANK 433.00.2001.000035 205.903,06 
ALPHA BANK 433.00.2001.000086 892.292,87 
ALPHA BANK (Δεσμευμένος) 802.002203.000330 0,00 
EUROBANK A.E. 0026.0424.40.0200036773 73.959,42 
EUROBANK A.E. 0026.0424.47.0200048045 0,00 
EUROBANK A.E. (Δεσμευμένος) 0026.0040.60.0200661421 146.959,28 
Σύνολο 2.629.194,11 
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Συμφωνία Ταμείου: 
Η συμφωνία ανάμεσα στο χρηματικό υπόλοιπο (όπως αυτό προκύπτει από τα επίσημα βιβλία του 

Δήμου) και στα χρηματικά διαθέσιμα που είχε ο Δήμος στην τράπεζα κατά τις 31/12/2016 έχει ως 
ακολούθως: 

 
Χρηματικό Υπόλοιπο 31/12/2016 (βάσει απολογισμού) 2.632.413,48 

 
Χρηματικά Διαθέσιμα 31/12/2016 (βάσει extrait τραπέζης) 2.629.194,11 

 
Ταμείο (Μετρητά) 3.219,37 

      
Διαφορά Ελέγχου 0,00 

 
 

11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

        Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου, οι οποίες αποτελούνται από : 
 

- Τον Ισολογισμό της Χρήσεως. 
- Την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 
- Τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων. 
- Την Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης. 
- Το Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων. 

 
        κατά τη  6η διαχειριστική χρήση (1 Ιανουαρίου 2016 - 31 Δεκεμβρίου 2016) η οικονομική κατάσταση του 
Δήμου διαμορφώθηκε στα εξής : 

 
 

              Τα συνολικά οργανικά έσοδα της χρήσης 2016 ανήλθαν σε 10.351.242,60 € έναντι 12.016.831,26 € της  
χρήσης 2015 και παρουσίασαν ποσοστιαία μείωση 13,86%. Αντίστοιχα τα έξοδα της χρήσης 2016 ανήλθαν σε 
12.625.670,66 €  έναντι 12.679.414,94 € στη χρήση 2015 και παρουσίασαν ποσοστιαία μείωση 0,42 %. Τα 
έκτακτα και ανόργανα έσοδα στην χρήση 2016  ανήλθαν σε 3.387.392,21 € έναντι 4.875.703,43 € της χρήσης 
2015  και παρουσίασαν ποσοστιαία μείωση 30,53%. Αντίστοιχα τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα της χρήσης 
2016 ανήλθαν σε 957.278,25 € έναντι 2.717.831,29 € στη χρήση 2015 και παρουσίασαν ποσοστιαία μείωση 
64,78 %. 

               Θα  πρέπει να σημειωθεί ότι  είχαμε μια αύξηση ύψους  0,71%  στο πάγιο ενεργητικό  (αξία κτήσης 
χρήσης 2016 82.163.838,70 € έναντι 81.586.182,65 € στη χρήση 2015) και οι συνολικές υποχρεώσεις του 
Δήμου παρουσίασαν αύξηση ύψους 7,85 %  (υπόλοιπο χρήσης 2016  5.892.909,40  €  έναντι υπόλοιπου 
6.395.086,73 € στη χρήση 2015). 

 
 
 Βασικοί αριθμοδείκτες 
 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ  31/12/2016   31/12/2015   

        
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 47.618.191,64 = 99,52% 48.584.561,11 = 97,40% 
Σύνολο πάγιου ενεργητικού 47.849.352,86 49.881.052,72 

        
Κυκλοφορούν ενεργητικό 7.066.599,71 

= 221,24% 
6.850.419,44 

= 247,88% Σύνολο βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 3.194.061,55 2.763.634,10 

        
Μικτό κέρδος -1.209.713,65 = -12,57% -528.285,21 = -4,70% 
Κύκλος εργασιών 9.627.552,48 11.242.477,01 

        
Ολικά αποτελ. Εκμετάλλευσης -2.357.304,09 = -24,48% -1.777.913,72 = -15,81% 
Κύκλος εργασιών 9.627.552,48 11.242.477,01 
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Αποτελέσματα χρήσεως 72.809,87 = 0,76% 379.958,42 = 3,38% 
Κύκλος εργασιών 9.627.552,48 11.242.477,01 

        
Αποτελέσματα χρήσεως 72.809,87 = 0,15% 379.958,42 = 0,78% 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 47.618.191,64 48.584.561,11 

 
 
 Τέλος αναφέρουμε ότι στο προσάρτημα, το οποίο επίσης σας έχει διανεμηθεί μαζί με τον 
Ισολογισμό περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες για την κατανόηση των οικονομικών 
καταστάσεων. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Κωνσταντίνος Λεβαντής μειοψήφησε και επιφυλάχθηκε 

να εκφράσει τις απόψεις του κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2018 

Αρ. Απόφ.:283/2018 

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  περί «6ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018» έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την από 10.12.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην 

οποία αναφέρονται 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, 170/2018 και 198/2018 αποφάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου εγκρίθηκαν η 1η, η 2η, η 3η, η 4η και η 5η τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2018 

αντίστοιχα. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε την έγκριση της 6ης τροποποίησης του Δημοτικού 

Προϋπολογισμού με τις εξής μεταβολές: 

  Α. Αύξηση  Κ.Α εσόδων 

       Στην παρούσα αναμόρφωση αυξάνονται διάφοροι Κ.Α. Εσόδων, διότι με την είσπραξη του ποσού 

των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας ¨ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.¨ μέσω της 

Δ.Ε.Η. παρατηρήθηκε αύξηση του συνολικού αθροίσματος της ΟΜΑΔΑΣ I (Κ.Α 

01/02/03/04/05/07/11/14/15/16/21/22) και ως εκ τούτου είναι δυνατή η ενίσχυση των Κ.Α. Εσόδων 

οι οποίοι παρουσιάζουν υπέρβαση. 

Οι Κ.Α. 4121 - 4123.001 - 4131.001 και 4142.010 αυξάνονται με ισόποση αύξηση των Κ.Α. Εξόδων 00-

8221.001 - 00-8223.001 - 00-8231.001 και 00-8242.008. 
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  Β. Αύξηση  Κ.Α εξόδων 

      Προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες εν’ όψει της λήξης του οικονομικού έτους και να μην 

παρουσιάζονται ελλείψεις στους Κ.Α. Εξόδων αυξάνονται οι Κ.Α. οι οποίοι αναφέρονται στον πίνακα 

της αναμόρφωσης και αφορούν υποχρεωτικές δαπάνες, δαπάνες μισθοδοσίας, αποζημιώσεις 

επιχορηγήσεις, δικαστικές δαπάνες, συντηρήσεις εφαρμογών λογισμικού – εγκαταστάσεων – οδικού 

δικτύου, προμήθειες μελανιών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών  

διαστασιολογικής αποτύπωσης των δημοτικών εγκαταστάσεων. 

Γ. Μείωση Κ.Α. εξόδων 

      Στην παρούσα αναμόρφωση μειώνονται διάφοροι Κ.Α. Εξόδων οι οποίοι αναφέρονται στον 

πίνακα που παρατίθεται, προς κάλυψη των αυξήσεων των ανωτέρω Κ.Α. Εξόδων του Δημοτικού 

Προϋπολογισμού. 

 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 10.12.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 6ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του 

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018,  όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω: 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 137 από 300 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

  

6η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 

 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 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 3.187,31 0,00 

 2 0434.001 Εσοδα από εκμετ/ση χώρων για γυρίσματα  1.200,00 0,00 
 ταινιών κλπ 
 3 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν  132.616,02 0,00 
 2130/93) 
 4 0451. Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν  16.447,00 0,00 
 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 
 5 0452. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των  7.255,91 0,00 
 κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών  
 καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 
 6 0461.003 Παραχ..δικαιώμ. χρήσης παραλίας A-Β Λιμανάκι- 2.763,48 0,00 
 Δασκα 
 7 0468. Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9- 10.865,37 0,00 
 20/10/1958) 
 8 0614. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών  54.976,00 0,00 
 των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης  
 (άρθρο 55 Ν 1946/91) 
 9 0715. Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου  59.150,00 0,00 
 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν  
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 2880/2001) 
 10 0718.006 Μίσθωση δημοτικών θερινών κινηματογράφων 407,86 0,00 

 11 1211.004 Επιχ. για λειτ.7ης Παιδικής Εξοχής  3.000,00 0,00 
 κατασκ.Κερατέας 
 12 1312. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων  23.450,00 0,00 
 (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 
 13 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών  47.678,02 0,00 
 (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 
 14 1512. Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ  21.687,90 0,00 
 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 

 15 1629.001 Λοιπά έσοδα από δαπάνες  821,53 0,00 
 .πραγματοποιηθέντων για λογαριασμό τρίτων 
 16 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και  73.444,39 0,00 
 ηλεκτροφωτισμού 
 17 2115. Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 15.154,21 0,00 

 18 2119.001 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 4.090,64 0,00 

 19 2119.004 Μισθώματα από  αστικά ακίνητα 2.500,00 0,00 

 20 2119.009 Δικαίωμα ενταφιασμού 434,12 0,00 

 21 4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 20.000,00 0,00 

 22 4123.001 Φόρος προμηθ.εργολ.ελ.επαγγελματίων 20.000,00 0,00 

 23 4131.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 50.000,00 0,00 

 24 4142.010 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4.674,50 0,00 

 575.804,26 

 2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 25 0,00 00-6053.001 Εργ  εισ -ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙΝ κ.λπ ειδικών θέσεων αιρετών  3.568,00 
 φοιτητών κ.λ.π 
 26 0,00 00-6053.008 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 1.207,00 
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 27 0,00 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 9.000,00 

 28 0,00 00-6121. Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010,  515,00 
 άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 
 29 0,00 00-6122.001 Αποζ. Και έξοδα κίνησης δημ.συμβούλων αρθρο 140 ΚΔ 12.000,00 

 30 0,00 00-6151.002 Δικαιώματα τρίτων ΔΕΗ  από έσοδα ΤΑΠ 12.595,00 

 31 0,00 00-6312.001 Φόρος ακινήτων 15.291,96 

 32 0,00 00-6453. Λοιπές συνδρομές 4.723,23 

 33 0,00 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή  86.091,72 
 συμβιβαστικών πράξεων 
 34 0,00 00-6515.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.700,00 

 35 0,00 00-6711.014 Υποχρεω.επιχορηγ.Σχολ.πρωτοβάθμιας επιτροπής ΚΑΠ 32.435,84 

 36 0,00 00-6711.015 Υποχρ.επιχ.Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΑΠ 22.540,16 

 37 0,00 00-6733. Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 10.000,00 

 38 0,00 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές 3.092,75 

 39 0,00 10-6232.001 Μισθώματα κτηρίων 725,20 

 40 0,00 10-6266.001 Συντήρηση εφαρμογών  λογισμικού 10.000,00 

 41 0,00 10-6654.003 Προμήθεια μελανιών ενότητας Κερατέας 2.000,00 

 42 0,00 10-6654.004 Προμήθεια μελανιών ενότητας Λαυρίου 2.000,00 

 43 0,00 15-6021.003 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Σχολείων 10.800,00 

 44 0,00 15-6052.002 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ καθαριστριών σχολείων 3.059,00 

 45 0,00 15-6117.005 Αμοιβή ελευθ.επαγγελματία-Εκπαιδευτή σκύλων- 5.000,00 

 46 0,00 15-6232.001 Μίσθωμα κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 3.218,40 

 47 0,00 20-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  4.500,00 
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 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 48 0,00 20-6051.001 Εργοδ.οτικές 1.800,00 
 εισφορες ΙΚΑ τακτικού προσωπικού 
 49 0,00 20-6051.006 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 5.329,00 

 50 0,00 20-6054.001 Εργοδοτ.εισφορές εκτακτου Προσωπικού ΙΚΑ 4.185,00 

 51 0,00 20-6054.002 Εργ.εισφ.ΙΚΑ συμβάσεων έργου. συμφ.ν.4325/2015 8.404,00 

 52 0,00 20-6117.001 Αμοιβές για συμβάσεις έργου  σύμ.με ν.4325/2015 4.482,00 

 53 0,00 20-6151.001 Δικαιώματα τρίτων ΔΕΗ από είσπραξη τελών φόρων κ.λ.π 62.280,00 

 54 0,00 20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και  116.815,00 
 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 
 55 0,00 20-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3.000,00 

 56 0,00 20-6721.001 Εισφορά  Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νόμου Αττικής  για   177.645,21 
 απορρίμματα 
 57 0,00 30-6261.004 Συντήρηση και επισκευή Αβάθμιας εκπαίδευσης 13.835,50 

 58 0,00 30-6261.005 Συντήρηση & επισκευή σχολ.κτιρίων  Β εκπαίδευσης 9.614,50 

 59 0,00 30-6262.021 Εργασίες ανάπλασης πλατείας Γιασεμή 24.800,00 

 60 0,00 30-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3.000,00 

 61 0,00 35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 55,00 

 62 0,00 45-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 12,90 

 63 0,00 30-7333.007 Συντήρηση και επισκευή οδικού δικτύου πόλης Λαυρίου 3.997,76 

 64 0,00 30-7424.003 Αποζημίωση από ρυμοτομία σε θιγόμενους Κερατέα 11.502,00 

 65 0,00 30-7425.024 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σύνταξη οικονομοτεχνικής  4.340,00 
 μελέτης και ωρίμανση φακέλλου έργου για την υλοποίηση του  
 πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Λαυρεωτικής 
 66 0,00 30-7425.035 Παροχή υπηρ.προώθ.προγρ.επαναλ.κτιρίου ΜΠΙΑ 4.935,20 
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 67 0,00 30-7425.041 Παροχή υπηρεσιών διαστασιολογικής αποτύπωσης δημοτικών  10.000,00 
 εγκαταστάσεων 
 68 0,00 30-7425.042 Παροχή υπηρ.προετοιμασίας φακέλου χρηματοδότησης  10.000,00 
 έργου¨Προσθήκη κατ' επέκτασιν οκτώ (8) αιθουσών διδασκαλίας  
 στο 1ο Γυμνάσιο Λαυρίου¨ 
 69 0,00 30-7425.043 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου και δημιουργία φακέλου  4.980,00 
 υποστήριξης του Δήμου Λαυρεωτικής για την προετοιμασία  
 λήψης πιστοποίησης ISO 9001 διαχειριστικής επάρκειας 
 70 0,00 00-8221.001 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών 20.000,00 

 71 0,00 00-8223.001 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών  20.000,00 
 κ.λ.π. 
 72 0,00 00-8231.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 50.000,00 

 73 0,00 00-8242.008 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-κατάσχεση κ.λ.π. 4.674,50 

 835.750,83 

 3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 74 0,00 10-6142.001 Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών -16.750,00 

 75 0,00 10-6142.002 Οργάνωση διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας στην οικονομική -1.488,00 
  λειτουργία του Δ. Λαυρεωτικής 
 76 0,00 10-6142.003 Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων -5.300,00 

 77 0,00 10-6142.004 Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη διαμόρφωση των  -2.040,00 
 περιγραμμάτων θέσεων εργασίας  του Δήμου Λαυρεωτικής 
 78 0,00 15-6262.006 Εργασίες τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα σε αθλητικούς και  -16.800,00 
 σχολικούς χώρους 
 79 0,00 20-6263.002 Συντήρηση ελαστικών -6.200,00 

 80 0,00 20-6265.001 Επισκευή -συντήρηση κάδων -14.000,00 

 81 0,00 20-6265.004 Τροποποίηση και αυτοματοποίηση απορριμματοκιβωτίων ΣΜΑ  -50.000,00 
 Κερατέας 
 82 0,00 30-6262.018 Συντήρηση και διαμόρφωση κ.χ.Τ.Κ.Αγ.Κων/νου -20.000,00 
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 83 0,00 30-6661.003 Προμήθεια χρωμάτων Τ.Κ. Αγ.Κων/νου -20.000,00 

 84 0,00 35-6262.002 Συντήρηση και επισκευή  κήπων ενότητας Λαυρίου -18.000,00 

 85 0,00 35-6262.003 Συντήρηση και επισκευή κήπων ενότητας Κερατέας -3.800,00 

 86 0,00 35-6262.020 Λειοτεμαχισμός μεταφορά και απόρριψη σύμμεικτων στερεών  -2.288,00 
 αποβλήτων 
 87 0,00 20-7131.009 Προμήθια ηλεκτρολογικού υλικού -1.739,79 

 88 0,00 20-7321.002 Φωταγώγηση δημοτικών κτιρίων - Επέκταση Δικτύου  -17.876,76 
 ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε.Κερατέας. 
 89 0,00 20-7321.003 Φωταγ.δημ.κτιρ.- Επέκτ.δικτ.ηλεκτροφ.Δ.Ε. Λαυρίου -19.485,50 

 90 0,00 30-7135.012 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού, πινακίδων σήμανσης κ.λ.π.  -7.900,00 
 Δ.Ε.Λαυρίου 
 91 0,00 30-7135.013 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού πινακίδων σήμανσης  -10.695,00 
 κ.λ.π.Δ.Ε.Κερατέας 
 92 0,00 30-7425.038 Υπηρεσίες Σύνταξης πράξεων αναλογισμού -20.000,00 

 93 0,00 35-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός -5.583,52 

 -259.946,57 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 575.804,26 575.804,26 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 17.940,82 
 
 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  17.940,82 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 575.804,26 

  ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00 
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  ΕΞΟΔΑ (+) : 835.750,83 

  ΕΞΟΔΑ (-) : -259.946,57 

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 17.940,82 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
 

 

Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την τρέχουσα τροποποίηση, παραμένει αμετάβλητο, στο ποσό των 17.940,82 ευρώ. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Κωνσταντίνος Λεβαντής μειοψήφησε και επιφυλάχθηκε να εκφράσει τις απόψεις του κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού 

στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
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ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου της προμήθειας «ελαστικών μηχανημάτων – οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής» - 

κατακύρωση αναδόχου 

Αρ. Απόφ.:284/2018 

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 

πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας 

‘’ελαστικών μηχανημάτων – οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής’’ - κατακύρωσης αναδόχου», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  

Με την υπ’ αριθμ.260/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε: 

(α) η έγκριση του από 30.10.2018 πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά 

με την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής», «τεχνική προσφορά». 

(β) η έγκριση του από 02.11.2018 πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά 

με την αξιολόγηση των υποφακέλων «οικονομική προσφορά». 

(γ) κατακυρώθηκε ως προσωρινός μειοδότης της προμήθειας ελαστικών μηχανημάτων – οχημάτων 

Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018, ο Οικονομικός Φορέας ‘’Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.’’, με τιμή προσφοράς 

31.334,00 € + (ΦΠΑ 24%) 7.520,16 €=  38.854,16 €. 

Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς 

στις 13 Νοεμβρίου 2018. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 17782/20.11.2018 έγγραφο της Προέδρου της 

Επιτροπής Διαγωνισμού ζητήθηκε από τον προσωρινό Ανάδοχο να υποβάλει τα δικαιολογητικά – 

αποδεικτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ.741/2018 διακήρυξης του διαγωνισμού. 

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

18938/07.12.2018 διαβιβαστικό έγγραφο απέστειλε στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση το με 

ημερομηνία 7 Δεκεμβρίου 2018 πρακτικό Νο3 σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Οικονομικού Φορέα ‘’Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.’’, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο3   
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Για την Προμήθεια «Ελαστικών Μηχανημάτων – Οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής Έτους 2018»  
 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 07  Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 

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 προβεί στην αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του 

θέματος που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.741/2018 και με αρ. πρωτ:15689/06.08.2018 

Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κατωτέρω υπάλληλοι: 
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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. 741/2018 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

 την υπ’ αριθμ. 40/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

 το από 30 .10.2018 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, 

 το από 02.11. 2018 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, 

 την αριθμ. πρωτ: 17782/20.11.2018, πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης,  

προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον Οικονομικό 

Φορέα Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. στις 04.12.2018 με αρ. πρωτ. 18722. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώθηκε ότι ο Οικονομικός Φορέας Θ. 

ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.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 «Ελαστικών Μηχανημάτων – 

Οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής Έτους 2018» στον οικονομικό φορέα Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.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. 741/2018 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

− Την υπ’ αριθμ. 40/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− το με ημερομηνία 30.10.2018 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», 

− το με ημερομηνία 02.11.2018 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης των υποφακέλων «οικονομική 

προσφορά», 

− Την υπ’ αριθμ. 260/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, 

− Την αριθμ. πρωτ: 17782/20.11.2018  πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης,  

− Το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης του Οικονομικού Φορέα «Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.», 

− Το με ημερομηνία 07.12.2018 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
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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  

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

δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό Φορέα: 

‘‘Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.’’. 

(β) κατακυρώνει ως Ανάδοχο της προμήθειας ελαστικών μηχανημάτων – οχημάτων Δήμου 

Λαυρεωτικής έτους 2018, τον Οικονομικό Φορέα ‘’Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.,’’, ελαστικά – αξεσουάρ 

αυτοκινήτων, με έδρα Μ. Αντύπα 33, στην Ηλιούπολη, με ΑΦΜ 094397582, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με 

τιμή προσφοράς 31.334,00 € + (ΦΠΑ 24%) 7.520,16 €=  38.854,16 €. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου της προμήθειας «ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» - κατακύρωση αναδόχου 

Αρ. Απόφ.:285/2018 

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 

πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας 

‘‘ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’ - κατακύρωσης 

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

Με την υπ’ αριθμ.256/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε: 

(α) η έγκριση του από 17.10.2018 πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά 

με την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά». 

(β) η έγκριση του από 22.10.2018 πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά 

με την αξιολόγηση των υποφακέλων «οικονομική προσφορά». 

(δ) κατακυρώθηκε ως προσωρινός μειοδότης της προμήθειας λιπαντικών για την κάλυψη των 

αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής, ο Οικονομικός Φορέας ‘’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 €. 

Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό Οικονομικούς 

Φορείς στις 13 Νοεμβρίου 2018, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.  

Στη συνέχεια, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 17919/21.11.2018 έγγραφο Δημάρχου Λαυρεωτικής 

ζητήθηκε από τον προσωρινό Ανάδοχο Οικονομικό Φορέα να υποβάλει τα δικαιολογητικά – 

αποδεικτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 ‘’Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου’’ της υπ’ αριθμ.649/2018 διακήρυξης του 

διαγωνισμού. 
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Η αποσφράγιση του φακέλου «δικαιολογητικά μειοδότη» πραγματοποιήθηκε στις 14 

Δεκεμβρίου 2018 και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συνέταξε το Πρακτικό Νο3, σχετικά με 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Οικονομικού Φορέα ‘’Δ κ’ Π ΛΙΟΥΜΗΣ ΟΕ’’, το 

οποίο απέστειλε μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, με το αριθμ. πρωτ: 19090/11.12.2018 διαβιβαστικό 

έγγραφο στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση και σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 3  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

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

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 10 Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα  

Δευτέρα  και ώρα 11:00 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 δικαιολογητικών 

συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος 

στον ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή 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, 

 το από 17 .10.2018 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, 

 το από 22.10. 2018 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, 

 την αριθμ. πρωτ: 17919/21.11.2018,  πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον Οικονομικό 

Δ κ΄ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. με αρ. πρωτ. 18882/06.12.2018 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώθηκε  ότι ο Οικονομικός Φορέας Δ κ΄ Π 

ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.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 ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ στον οικονομικό φορέα Δ κ΄ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.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.  
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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. 649/2018 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

− Την υπ’ αριθμ. 12/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− 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», 

− Την υπ’ αριθμ. 256/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, 

− Την αριθμ. πρωτ:  17919/21.11.2018  πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης,  

− Το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης του Οικονομικού Φορέα «Δ κ΄ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.», 

− Το με ημερομηνία 10.12.2018 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: 

‘‘Δ κ΄ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.’’. 

(β) κατακυρώνει ως Ανάδοχο της προμήθειας λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 

Λαυρεωτικής, τον Οικονομικό Φορέα «Δ κ΄ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.», 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: Λήψη απόφασης περί ορισμού νέας δικασίμου με κλήση από αντίδικο ή επίσπευση της 

συζήτησης με κλήση από το Δήμο (υπόθεση Ευστάθιου Βούζα) 

Αρ. Απόφ.:286/2018 

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 νέας 

δικασίμου με κλήση από αντίδικο ή επίσπευση της συζήτησης με κλήση από το Δήμο (υπόθεση 

Ευστάθιου Βούζα)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.108/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής 

αποφασίσθηκε η άσκηση διεκδικητικής αγωγής σε βάρος του κου Ευσταθίου Βούζα, ο οποίος έχει 

καταλάβει δημοτικό κτήμα, που βρίσκεται εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋφιστάμενου του 
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έτους 1923 οικισμού «ΠΛΑΚΑΣ», στη θέση «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» και περιγράφεται στο υπ’ 

αριθμ.8631/1993 δωρητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Κοσμά Αλιβιζάτου, προκειμένου να 

προστατευθεί η περιουσία του Δήμου. 

Επί της ανωτέρω αγωγής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.53/2015 απόφαση του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή του Δήμου. Την απόφαση αυτή προσέβαλε 

με έφεσή του στο Εφετείο Αθηνών ο κος Ευστάθιος Βούζας και για την εκδίκασή της είχε ορισθεί, 

μετά από αναβολή, δικάσιμος η 22.11.2018. 

Κατά τη δικάσιμο αυτή ματαιώθηκε η συζήτηση, με αποτέλεσμα να εκκρεμεί η εκδίκαση της 

υπόθεσης. 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 18108/23.11.2018 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του 

Δήμου, προκειμένου να επαναφερθεί η συζήτηση της υπόθεσης, δικαίωμα έχουν να την 

επισπεύσουν και οι δύο διάδικοι, είτε ο εκκαλών Ευστάθιος Βούζας είτε ο εφεσίβλητος Δήμος 

Λαυεωτικής. 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, εάν δηλαδή 

θα αναμένουμε τον προσδιορισμό νέας δικασίμου με κλήση από τον αντίδικο ή εάν θα επισπεύσει 

τη συζήτηση με κλήση του ο Δήμος. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έπειτα από 

διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

να επισπεύσει ο Δήμος Λαυρεωτικής με κλήση του την συζήτηση του ένδικου μέσου της έφεσης του 

κου Ευστάθιου Βούζα. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ' αριθμ. πρωτ:18867/06.12.2018 αίτηση της 

κας ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΠΛΑΚΑ που αφορά αποζημίωση βλάβης οχήματος από εργασίες 

κλαδέματος  

Αρ. Απόφ.:287/2018 

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 «λήψης 

απόφασης σχετικά με την υπ' αριθμ. πρωτ: 18867/06.12.2018 αίτηση της κας ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΠΛΑΚΑ 

που αφορά αποζημίωση βλάβης οχήματος από εργασίες κλαδέματος», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 18867/06.12.2018 αίτησή της, η κα Πλάκα Θεοδώρα του Βασιλείου 

αιτείται την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης για τη ζημιά που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας 

ΖΜΚ 5929 όχημά της, ενώ ήταν σταθμευμένο έξω από το Δημοτικό Κατάστημα Λαυρίου, κατά τη 

διάρκεια εργασιών κλαδέματος από συνεργείο του Δήμου, λόγω κακού χειρισμού χορτοκοπτικού 
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μηχανήματος. 

Προς απόδειξη του αιτήματός της, η κα Πλάκα προσκόμισε: α) την υπ' αριθμ. πρωτ: 

18580/03.12.2018 βεβαίωση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Τσίκλου Παναγιώτη, β) απόδειξη για την 

επισκευή του οχήματος, ποσού 90,00 ευρώ. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στην υπ' αριθμ. πρωτ: 19062/10.12.2018 γνωμοδότησή 

του αναφέρει τα κατωτέρω: 

«....Μετά την αριθ. πρωτ. 18867/06-12-2018 αίτηση της κ. Θεοδώρας Β. Πλάκα, με την οποία 

ζητείται η αποκατάσταση των βλαβών του Ι.Χ. οχήματός της (ΖΜΚ-5929), οι οποίες προκλήθηκαν 

λόγω του κακού χειρισμού χορτοκοπτικού μηχανήματος από υπάλληλο του Δήμου, έχω να σας 

εκθέσω ότι: 

Λαμβάνοντας υπ' όψη: 

Α) το σχετικό έγγραφο του αρμόδιου Αντιδημάρχου του Δήμου (αρ. πρωτ: 18530/03-12-18), που 

βεβαιώνει τα πραγματικά περιστατικά όπως τα εκθέτει η αιτούσα, 

Β) τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιδ εδ. β'. και παρ. 2 του ν. 3852/2010 και 

Γ) ότι το αιτούμενο ποσό της αποζημιώσεως ανέρχεται σε 90,00 ευρώ. 

Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει σχετικώς και θεωρώ, ότι είναι προς το 

συμφέρον του Δήμου να λάβει θετική απόφαση, προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων και αποφυγή 

απασχολήσεων.» 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4071/2012 

και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο 

συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων 

(30.000,00) ευρώ και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την 

κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. 

Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου ότι σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς 

είναι πιθανό το ύψος της αποζημίωσης που θα κληθεί να καταβάλει ο Δήμος να είναι πολύ 

περισσότερο, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Επιπλέον, η 

επιλογή της συμβιβαστικής επίλυσης οδηγεί στην αποφυγή τυχόν δικαστικών εξόδων αλλά και 

περαιτέρω ταλαιπωρίας του πολίτη . 
Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

- την αριθμ. πρωτ:18867/06.12.2018 αίτηση της κας Θεοδώρας Πλάκα και τα συνημμένα σε αυτή 

δικαιολογητικά, 

- την υπ' αριθμ. πρωτ: 19062/10.12.2018 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου και 

έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α . Εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση της υφιστάμενης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής 

και της κας Θεοδώρας Β. Πλάκα. 

Β . Ορίζει την αποζημίωση στο ποσό των 90,00 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη απόδειξη. 

Γ . Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2019, στον Κ.Α. 00-6492, με τίτλο «δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων». Η έγκριση της δαπάνης θα γίνει από τον κο Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 203 του Ν. 

4555/2018 και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή της ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΜΜ. 

ΛΙΑΝΑΚΗ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

Αρ. Απόφ.:288/2018 

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 «αγωγής της 

ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΜΜ. ΛΙΑΝΑΚΗ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στις 20 Νοεμβρίου 2018 και με αριθμ. πρωτ: 17827/20.11.2018 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας 

η από 19.07.2017 αγωγή που άσκησε η σύμπραξη των γραφείων μελετών που σύγκειται από ΕΜΜ. 

ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε., κλπ, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών, με την οποία ζητά την καταβολή ποσού 673.030,22 ευρώ, το οποίο αφορά τον 1ο, 2ο και 3ο 

λογαριασμό της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης Πολεοδόμησης, Πράξη Εφαρμογής 

Περιοχής Β’ κατοικίας Βρωμοπούσι ή Καλοπήγαδο Δήμου Κερατέας». Δικάσιμος έχει ορισθεί η 14 

Φεβρουαρίου 2019. 

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 18110/23.11.2018 ενημερωτικό του έγγραφο του, ο Νομικός 

Σύμβουλος του Δήμου ζητά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες να του διατεθούν εγκαίρως τα υπάρχοντα 

απαραίτητα στοιχεία για την αντίκρουση της αγωγής, καθώς και οποιαδήποτε σχετική 

πληροφόρηση και άποψη της Υπηρεσίας επί της υποθέσεως. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την εξουσιοδότηση και την παροχή 

πληρεξουσιότητας στον κο Αλέξανδρο Ηρ. Τσώνο, Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής επί 

πάγια αντιμισθία, δικηγόρο παρ’ αρείω Πάγω, (ΑΜ ΔΣΑ 7179), κάτοικο Λαυρίου Αττικής, για την 

παράστασή του και εκπροσώπηση του Δήμου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά τη 

συζήτηση της από 19.07.2017 αγωγής στις 14 Φεβρουαρίου 2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, ο κος 

Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

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

διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

την εξουσιοδότηση και την παροχή πληρεξουσιότητας στον κο Αλέξανδρο Ηρ. Τσώνο, Νομικό 

Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής επί πάγια αντιμισθία, δικηγόρο παρ’ αρείω Πάγω, (ΑΜ ΔΣΑ 

7179), κάτοικο Λαυρίου Αττικής, για την παράστασή του και εκπροσώπηση του Δήμου, ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση της από 19.07.2017 αγωγής της σύμπραξης των 

γραφείων μελετών που σύγκειται από ΕΜΜ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε., 

κλπ, στις 14 Φεβρουαρίου 2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για να καταθέσει προτάσεις και 

προσθήκη – αντίκρουση επί των ισχυρισμών του αντιδίκου, να ασκεί οποιοδήποτε επιτρεπόμενο 

ένδικο μέσο και να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για την περαίωση της άνω εντολής 

έστω και αν δεν κατονομάζεται στην παρούσα. 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ως αρμόδια Υπηρεσία, να δώσει πλήρη φάκελο της υποθέσεως 

και να πληροφορήσει σχετικά το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή της εταιρείας ‘’ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ 

ΦΥΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ’’ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

Αρ. Απόφ.:289/2018 

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 «αγωγής της 

εταιρείας ‘’ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ’’ ενώπιον του Διοικητικού 

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

Στις 10 Δεκεμβρίου 2018 και με αριθμ. πρωτ: 19039/10.12.2018 κοινοποιήθηκε στο Δήμο 

μας η από 23.01.2018 αγωγή που άσκησε η εταιρεία ‘’ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ’’, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ζητά την 

καταβολή ποσού 4.335,27 ευρώ, νομιμοτόκως, το οποίο εργασίες και ανταλλακτικά για τη 

συντήρηση και επισκευή διαφόρων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Δικάσιμος έχει ορισθεί η 13 Φεβρουαρίου 2019. 
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Με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 19184/12.12.2018 ενημερωτικό του έγγραφο του, ο Νομικός 

Σύμβουλος του Δήμου ζητά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες να του διατεθούν εγκαίρως τα υπάρχοντα 

απαραίτητα στοιχεία για την αντίκρουση της αγωγής, καθώς και οποιαδήποτε σχετική 

πληροφόρηση και άποψη της Υπηρεσίας επί της υποθέσεως. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την εξουσιοδότηση και την παροχή 

πληρεξουσιότητας στον κο Αλέξανδρο Ηρ. Τσώνο, Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής επί 

πάγια αντιμισθία, δικηγόρο παρ’ αρείω Πάγω, (ΑΜ ΔΣΑ 7179), κάτοικο Λαυρίου Αττικής, για την 

παράστασή του και εκπροσώπηση του Δήμου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά τη 

συζήτηση της από 23.01.2018 αγωγής στις 13 Φεβρουαρίου 2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 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 έπειτα από 

διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

την εξουσιοδότηση και την παροχή πληρεξουσιότητας στον κο Αλέξανδρο Ηρ. Τσώνο, Νομικό 

Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής επί πάγια αντιμισθία, δικηγόρο παρ’ αρείω Πάγω, (ΑΜ ΔΣΑ 

7179), κάτοικο Λαυρίου Αττικής, για την παράστασή του και εκπροσώπηση του Δήμου, ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση της από 23.01.2018 αγωγής της εταιρεία ‘’ΙΜΠΕΞ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ’’, στις 13 Φεβρουαρίου 

2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για να καταθέσει προτάσεις και προσθήκη – αντίκρουση επί 

των ισχυρισμών του αντιδίκου, να ασκεί οποιοδήποτε επιτρεπόμενο ένδικο μέσο και να προβαίνει 

σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για την περαίωση της άνω εντολής έστω και αν δεν κατονομάζεται 

στην παρούσα. 

Το Γραφείο Κίνησης του Δήμου Λαυρεωτικής, ως αρμόδια Υπηρεσία, να δώσει πλήρη φάκελο της 

υποθέσεως και να πληροφορήσει σχετικά το Νομικό Σύμβουλο.  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου της προμήθειας «ΔΕΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ζ’ ΠΑΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» - κατακύρωση αναδόχου 

Αρ. Απόφ.:290/2018 

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 
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πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας 

‘’ΔΕΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ζ’ ΠΑΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ’’ - κατακύρωσης αναδόχου», έθεσε υπόψη των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  

Με την υπ’ αριθμ.255/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε: 

(α) η έγκριση του από 27.09.2018 πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά 

με την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά». 

(β) η έγκριση του από 17.10.2018 πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά 

με την αξιολόγηση των υποφακέλων «οικονομική προσφορά». 

(δ) κατακυρώθηκε ως προσωρινός μειοδότης 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. 

Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς 

στις 12 Νοεμβρίου 2018, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.  

Στη συνέχεια, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 18329/28.11.2018 έγγραφο Δημάρχου Λαυρεωτικής 

ζητήθηκε από τον προσωρινό Ανάδοχο Οικονομικό Φορέα να υποβάλει τα δικαιολογητικά – 

αποδεικτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 ‘’Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου’’ της υπ’ αριθμ.451/2018 

διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Η αποσφράγιση του φακέλου «δικαιολογητικά μειοδότη» πραγματοποιήθηκε στις 14 

Δεκεμβρίου 2018 και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συνέταξε το Πρακτικό Νο3, σχετικά με 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Οικονομικού Φορέα ‘’ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ’’, το οποίο απέστειλε μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, με το αριθμ. πρωτ: 

19371/14.12.2018 διαβιβαστικό έγγραφο στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση και σας θέτω 

υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 3  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

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 14 Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα  Παρασκευή  

και ώρα 11:00 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 δικαιολογητικών 

συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος 
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στον ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή 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, 

 το από 27 .09.2018 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, 

 το από 17.10. 2018 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, 

 την αριθμ. πρωτ: 18329/28.11.2018,  πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον 

Οικονομικό φορέα ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με αρ. πρωτ. 

19321/13.12.2018 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώθηκε  ότι ο Οικονομικός Φορέας 

ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 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 ΔΕΚΑ (10) 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΤΗΣ Ζ’ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ στον οικονομικό φορέα ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

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.  

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. 451/2018 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

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

− 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», 
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− Την υπ’ αριθμ. 255/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, 

− Την αριθμ. πρωτ:  18329/28.11.2018  πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης,  

− Το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης του Οικονομικού Φορέα «ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», 

− Το με ημερομηνία 14.12.2018 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: 

‘‘ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ’’. 

(β) κατακυρώνει ως Ανάδοχο 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 έδρα στο 4ο km Λεωφ. Βάρης – 

Κιορωπίου, στο Κορωπί, με ΑΦΜ 998131600, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης,  με τιμή προσφοράς 177.000,00 € 

προ ΦΠΑ. 

 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση του προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019 

Αρ. Απόφ.: 291/2018    

    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 «κατάρτισης του 

προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού των δήμων καθορίζεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 77 του Ν.4172/2013: 

1.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε 

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

κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο 

σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να 

καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που 

εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών. 

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

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν 

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

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

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

προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. 

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

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

σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Το σχέδιο, συνοδευμένο από αιτιολογική έκθεση, 

αποστέλλεται στην οικονομική επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου και σε περίπτωση μη κατάρτισης ή 

εμπρόθεσμης υποβολής του από την κοινότητα, το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων καταρτίζεται 

από αυτήν. 

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

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

προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του 

προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών 

του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν 

καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. 

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

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

αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. 

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

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

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

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

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

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

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

διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και 

καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού. 

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

δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους. 

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

προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, 

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

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

καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων 

προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις 

αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών 
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προσδιορίζονται οι δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν 

παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική 

απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του 

προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της 

προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή 

έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του 

σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών 

παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο 

υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το 

αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του 

Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην 

οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. 

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

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

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

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

Υπουργείου Εσωτερικών. 

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

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, 

σε μία ειδική γι’ αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του 

προϋπολογισμού που αποστέλλεται σε έντυπη μορφή αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της 

οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των 

φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Κατά τον έλεγχο αυτόν εξετάζεται και η συμμόρφωση 

του δήμου με τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1. 

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

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

στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

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

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

αναμορφώσεων. 

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και 

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

άρθρο 165 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114). 
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7.  Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης δεν καταρτιστούν και 

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

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

συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. 

στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που 

το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή 

και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. 

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

αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της 

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

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

επικυρωμένου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο 

Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού προς έλεγχο στην αρμόδια, 

για την εποπτεία του δήμου, Αρχή και β) στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού, 

κατά παρέκκλιση των οδηγιών της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1. 

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

2, 3 και 4 του άρθρου 159 και η παρ. 4 του άρθρου 175 του ν. 3463/ 2006 (Α΄ 114), καθώς και κάθε 

άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό τα θέματα που 

ορίζονται με το παρόν. 

Κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ.1 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 εκδόθηκε η υπ’ 

αριθμ. 38347/25.07.2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με 

θέμα: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 

2019», (ΦΕΚ 3086/Β/27.07.2018). 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 79 του ιδίου νόμου, με 

τις οποίες αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 266 και της παρ. 

1 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 (Α' 87) αντίστοιχα, έχει απεμπλακεί η ψήφιση και εκτέλεση του 

προϋπολογισμού από το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 

που οφείλει να εκπονεί ο δήμος και η περιφέρεια. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη ψήφιση και 

εκτέλεση του προϋπολογισμού έκαστου έτους των δήμων, είναι η προηγούμενη κατάρτιση του 

Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό. 

   Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω το σχέδιο του Π/Υ του έτους 2019 ενσωματώνεται στην 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και η Οικονομική Επιτροπή 

προβαίνει στην κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 

2019, και στην υποβολή αυτού προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
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Όσον αφορά την τακτική επιχορήγηση που θα δοθεί στα ΝΠΔΔ για τα έτος 2019, εφόσον δεν είναι 

επικαιροποιημένη η συστατική τους πράξη, εγγράφεται το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον 

προϋπολογισμό του Δήμου το προηγούμενο οικονομικό έτος, δηλαδή το 2018. 

Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή απαιτείται κατ’ ελάχιστο η 

ύπαρξη Τεχνικού Προγράμματος.  

Στην παρ. Α του άρθρου 3 της υπ’ αριθμόν ΚΥΑ 38347/2018 ορίζεται ότι τα έσοδα από 

επιχορηγήσεις του τακτικού Π/Υ υπολογίζονται με τον κάτωθι τρόπο: 

Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 0611 

πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της Α' τακτικής κατανομής  2018 που 

αποδόθηκε στο Δήμο, επί δώδεκα. 

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 

σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης καθώς και του σχολικού τροχονόμου, υπολογίζονται στο 

ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της Β' τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο 

δήμο το τρέχον έτος, επί τέσσερα. 

 Με τη νέα ΚΥΑ προστέθηκε νέος ΚΑΕ, ο 4311, στον οποίο θα αποτυπώνεται πλέον το έσοδο της εν 

λόγω επιχορήγησης ως αναφορά την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων . Άπό 

01.01.2019 καταργείται η χρήση του ΚΑΕ 0614 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των 

σχολείων, ωστόσο παραμένει ενεργός με σκοπό την μελλοντική του χρήση. Ο δήμος μπορεί να 

επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει στον ΚΑ 4311 το μέρος αυτού που εκτιμά ότι 

θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και στον  Κ.Α. 0615 αυτό 

που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την καταβολή αποζημίωσης στους σχολικούς τροχονόμους. Τα 

προαναφερθέντα έσοδα θα πρέπει να ισοσκελιστούν με αντίστοιχες λειτουργικές δαπάνες.  

Στον υπό κατάρτιση Π/Υ, το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α Εσόδων «1311 ΚΑΠ 

επενδυτικών δαπανών των δήμων » (πρώην Σ.Α.Τ.Α) πρέπει να είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει 

ως το γινόμενο της Α' τακτικής κατανομής του έτους 2018που αποδόθηκε στο δήμο, επί 3 με 

αντίστοιχη ισόποση εγγραφή ισόποσων δαπανών. 

8. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων 

σχολικών κτιρίων, Κ.Α. 1312, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το  έτος 

2018  με αντίστοιχη ισόποση εγγραφή ισόποσων δαπανών. 

9 Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τη 

πυροπροστασία, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2018. Ο δήμος 

μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει στον Κ.Α. 1214 το μέρος αυτού που 

εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην 

πυροπροστασία και στον Κ.Α.1313 αυτό που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη επενδυτικών 

δαπανών. 

http://www.karagilanis.gr/oikonomika/esoda-ota/kodikoi-esodon-proupologismou/1311-kentrikoi-avtoteleis-poroi-apo-to-programma-dimosion-ependyseon-sata.html?highlight=WzEzMTFd
http://www.karagilanis.gr/oikonomika/esoda-ota/kodikoi-esodon-proupologismou/1311-kentrikoi-avtoteleis-poroi-apo-to-programma-dimosion-ependyseon-sata.html?highlight=WzEzMTFd
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Επιχορηγήσεις Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο 

εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης. Για τον έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού 

απαιτούνται οι παραπάνω αποφάσεις ένταξης. 

Ο προϋπολογισμός χωρίζεται σε τρεις (3) ομάδες εσόδων: 

Ομάδα εσόδων Ι 

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι ΚΑ: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 11, 14, 15, 16, 21 και 22. 

Το σχέδιο του Π/Υ 2019 καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα εισπραχθέντα Ιανουάριου – 

Σεπτεμβρίου 2018 και Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017. Εάν το συνολικό άθροισμα της ομάδας Ι την 

περίοδο  Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2018 είναι υψηλότερο της ίδιας περιόδου του έτους 2017, τότε 

το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ για την ομάδα Ι είναι το ποσό της εκτέλεσης του 

έτους 2017 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. 

Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως 

συνολικό άθροισμα για την ομάδα Ι είναι το ποσό του έτους 2017 (ποσό 6.053.026,90 ευρώ). 

Εάν μετά το κλείσιμο του έτους 2018 η ανωτέρω διαφορά είτε από αρνητική γίνει θετική είτε το 

ποσό της θετικής διαφοράς αυξηθεί, τα ποσά που εγγράφηκαν δύναται να αυξηθούν με 

αναμόρφωση, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι πληρούται ο προαναφερόμενος όρος 

και κατά τον έλεγχο η αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου αρχή υποχρεούται να προβεί σε 

διασταύρωση των στοιχείων αυτών από τη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ. Σε καμία άλλη 

περίπτωση δεν επιτρέπεται αναμόρφωση του Π/Υ με αύξηση, παρά μόνο αν οι εισπράξεις κατά τη 

διάρκεια του έτους 2019 δικαιολογούν την αύξηση των προβλέψεων. 

 

Ομάδα εσόδων ΙΙ 

Ομοίως υπολογίζεται και το ποσό στη δεύτερη ομάδα που αφορά τον ΚΑ 32, όπου εγγράφονται 

όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη. Στην 

ομάδα δαπανών 85 (προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 

εντός του οικονομικού έτους), υποχρεωτικά εγγράφεται ως πρόβλεψη μη είσπραξης το ποσό που 

προκύπτει σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται στην ΚΥΑ 38347/25.07.2018. 

 

Ομάδα εσόδων ΙΙΙ 

Στην ομάδα 3 εγγράφονται οι κατωτέρω ΚΑ: 

31 εισπράξεις από δάνεια 

41 εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων 

42 επιστροφές χρημάτων 

51 χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (τακτικά & έκτακτα έσοδα) 

Το ποσό των εσόδων από ανταποδοτικά τέλη θα πρέπει να είναι ίσο με το ποσό των δαπανών. 
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Στόχος του Δήμου για το έτος 2019 είναι η εντατικοποίηση είσπραξης των ιδίων εσόδων και 

κυρίως των οφειλών ΠΟΕ (απαιτήσεων). Ως προς τις δαπάνες έχουν ληφθεί υπόψη, όχι μόνο τα 

ενταλθέντα, αλλά και τα μη ενταλματοποιημένα παραστατικά δαπανών, για τα οποία έχουν γίνει 

δεσμεύσεις κατά το ΠΔ 80/2016.  

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση για τον κάθε ΚΑ του προϋπολογισμού του δήμου 

οικονομικού έτους 2019. 

Κατόπιν ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 

σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

- Το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013  

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

- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 

- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010  

- την υπ’ αριθμ. 38347/25.07.2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και 

Εσωτερικών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Α - Καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019, ο οποίος 

εμφανίζεται συνοπτικά:  



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 163 από 300 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ) 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) Διαμορφωθέντα 2018 Βεβαιωθέντα 2018 Εκτίμηση 2018 Προταθέντα 2019 
 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 7.529.958,14 5.414.694,85 7.322.065,51 7.691.100,89 
 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 49.674,11 27.881,71 37.160,39 52.316,68 
 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 12.000,00 8.474,65 10.474,65 10.000,00 
 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.266.820,36 2.319.397,09 3.138.000,00 3.531.284,68 
 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ 454.467,76 375.395,88 505.394,41 337.963,49 
 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 936.920,87 551.444,69 735.300,47 1.107.790,45 
 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.776.379,04 2.110.844,28 2.814.459,04 2.624.819,04 
 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 33.696,00 21.256,55 81.276,55 26.926,55 
 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 16.382.428,65 965.216,42 1.302.732,49 17.082.855,43 
 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 15.000,00 0,00 0,00 14.389,28 
 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ 979.636,12 454.448,28 680.777,44 616.219,22 
 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15.119.644,73 366.852,18 464.382,58 16.421.346,93 
 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 85.000,00 132.306,67 150.542,47 23.800,00 
 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 183.147,80 11.609,29 7.030,00 7.100,00 
 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ 2.833.244,41 989.776,09 2.556.472,03 941.455,77 
 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 2.816.244,41 988.649,98 2.555.345,92 939.255,77 
 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 17.000,00 1.126,11 1.126,11 2.200,00 
 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 8.216.325,69 8.539.936,16 335.424,59 8.481.428,60 
 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ   0,00 0,00 0,00 0,00 
 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ  8.216.325,69 8.539.936,16 335.424,59 8.481.428,60 
 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ 1.719.479,87 1.155.265,79 1.552.280,84 1.650.611,20 
 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ   1.663.479,87 1.149.248,32 1.546.183,12 1.441.971,20 
 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 56.000,00 6.017,47 6.097,72 19.000,00 
 43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0,00 0,00 0,00 189.640,00 
 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.747.562,73 1.747.562,73 1.747.562,73 3.153.715,12 
 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 466.159,97 466.159,97 466.159,97 2.055.652,61 
 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 1.281.402,76 1.281.402,76 1.281.402,76 1.098.062,51 

 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ  38.428.999,49 18.812.452,04 14.816.538,19 39.001.167,01 
 

 

  
 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 164 από 300 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 
            Διαμορφωθείσες      Ενταλθείσες μέχρι           Εκτίμηση          Προταθέντα στο  
 ΠΙΝΑΚΑΣ 1         μέχρι 30/9/2018       30/9/2018         31/12/2018        Συμβούλιο 
  6  Έξοδα 11.550.800,39 6.630.260,65 9.117.713,44 11.160.763,41 
  60  Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.528.852,55 2.482.368,55 3.258.174,58 3.636.450,90 
  61  Αμοιβές αιρετών και τρίτων 801.357,39 537.983,87 684.573,40 885.679,91 
  62  Παροχές τρίτων 2.300.616,01 1.140.004,59 1.287.577,43 2.276.523,90 
  63  Φόροι τέλη 56.400,00 19.956,79 21.620,30 45.400,00 
  64  Λοιπά Γενικά έξοδα 677.158,78 170.705,21 308.007,22 400.043,51 
  65  Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 439.101,90 348.340,02 438.705,90 335.542,19 
  66  Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 996.292,64 525.133,71 603.519,76 846.800,00 
  67  Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2.751.021,12 1.405.767,91 2.515.534,85 2.734.323,00 
  68  Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 
  7  Επενδύσεις 15.973.693,19 273.285,91 425.621,06 17.695.916,88 
  71  Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.762.531,33 138.540,21 217.369,13 2.552.391,14 
  73  Έργα 13.765.689,77 88.750,01 93.746,42 13.155.924,54 
  74  Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 445.472,09 45.995,69 114.505,51 1.987.601,20 
  75  Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 
  8  Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις 10.271.665,09 1.540.832,07 2.119.488,57 10.039.961,00 
  81  Πληρωμές Π.Ο.Ε. 867.834,24 495.893,82 561.976,96 496.755,67 
  82  Αποδόσεις 1.707.479,87 1.044.938,25 1.557.511,61 1.461.398,70 
  83  Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 
  85  Προβλέψεις μη είσπραξης 7.696.350,98 0,00 0,00 8.081.806,63 
  9  Αποθεματικό 17.940,82 0,00 0,00 104.525,72 
 ΣΥΝΟΛΑ: 37.814.099,49 8.444.378,63 11.662.823,07 39.001.167,01 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 165 από 300 

         Διαμορφωθείσες        Ενταλθείσες μέχρι            Εκτίμηση           Προταθέντα στο  
 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ         μέχρι 30/9/2018           30/9/2018          31/12/2018           Συμβούλιο 
  00  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.063.262,91 2.873.537,56 4.812.917,21 6.760.881,06 

  10  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 1.366.361,96 815.483,49 1.049.598,37 1.450.788,55 

  15  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1.388.006,69 581.784,51 792.517,61 785.981,87 

  20  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 7.668.916,20 3.007.236,87 3.402.042,54 9.223.980,88 

  25  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1.930.264,44 12.599,72 12.599,72 2.001.064,28 

  30  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 16.921.366,88 689.439,92 995.884,97 14.820.766,75 

  35  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 507.541,08 172.964,53 255.882,69 477.802,12 

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

  45  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 191.656,74 37.099,72 58.308,13 191.154,33 

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

  60  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις  256.390,00 36.164,27 45.779,47 446.851,53 
 χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 
  61  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις  80.237,75 55.753,04 55.753,04 2.174.400,00 
 χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 
  62  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και  23.001,18 0,00 0,00 23.001,18 
 δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 
  63  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 
  χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 
  64  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και  251.646,61 59.881,15 60.377,15 450.576,22 
 δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 
  69  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 3.934,96 3.877,48 3.877,48 0,00 

  70  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 143.571,27 98.556,37 117.284,69 89.392,52 

 ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 37.796.158,67 8.444.378,63 11.662.823,07 38.896.641,29 

 9 Αποθεματικό 17.940,82 0,00 0,00 104.525,72 

 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ: 37.814.099,49 8.444.378,63 11.662.823,07 39.001.167,01 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 166 από 300 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 
 Κωδικός  ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 
 Αριθμός 
 Διαμορφωθείσες   Ενταλθείσες μέχρι  Εκτίμηση Πληρ.      Ψηφισθείσες από      Εγκριθείσες από  
 μέχρι 30/9/2018 30/9/2018 την  31/12/2018 το Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1    ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
  6  Έξοδα 11.550.800,39 6.630.260,65 9.117.713,44 11.160.763,41 11.160.763,41 
  60  Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.528.852,55 2.482.368,55 3.258.174,58 3.636.450,90 3.636.450,90 
  61  Αμοιβές αιρετών και τρίτων 801.357,39 537.983,87 684.573,40 885.679,91 885.679,91 
  62  Παροχές τρίτων 2.300.616,01 1.140.004,59 1.287.577,43 2.276.523,90 2.276.523,90 
  63  Φόροι τέλη 56.400,00 19.956,79 21.620,30 45.400,00 45.400,00 
  64  Λοιπά Γενικά έξοδα 677.158,78 170.705,21 308.007,22 400.043,51 400.043,51 
  65  Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 439.101,90 348.340,02 438.705,90 335.542,19 335.542,19 
  66  Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 996.292,64 525.133,71 603.519,76 846.800,00 846.800,00 
  67  Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2.751.021,12 1.405.767,91 2.515.534,85 2.734.323,00 2.734.323,00 
  68  Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  7  Επενδύσεις 15.973.693,19 273.285,91 425.621,06 17.695.916,88 17.695.916,88 
  71  Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.762.531,33 138.540,21 217.369,13 2.552.391,14 2.552.391,14 
  73  Έργα 13.765.689,77 88.750,01 93.746,42 13.155.924,54 13.155.924,54 
  74  Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 445.472,09 45.995,69 114.505,51 1.987.601,20 1.987.601,20 
  75  Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  8  Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις 10.271.665,09 1.540.832,07 2.119.488,57 10.039.961,00 10.039.961,00 
  81  Πληρωμές Π.Ο.Ε. 867.834,24 495.893,82 561.976,96 496.755,67 496.755,67 
  82  Αποδόσεις 1.707.479,87 1.044.938,25 1.557.511,61 1.461.398,70 1.461.398,70 
  83  Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  85  Προβλέψεις μη είσπραξης 7.696.350,98 0,00 0,00 8.081.806,63 8.081.806,63 
  9  Αποθεματικό 17.940,82 0,00 0,00 104.525,72 104.525,72 
 ΣΥΝΟΛΑ: 37.814.099,49 8.444.378,63 11.662.823,07 39.001.167,01 39.001.167,01 
 
  



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 167 από 300 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 
 Κωδικός  ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 
 Αριθμός 
 Διαμορφωθείσες   Ενταλθείσες μέχρι  Εκτίμηση Πληρ.      Ψηφισθείσες από      Εγκριθείσες από  
 μέχρι 30/9/2018 30/9/2018 την  31/12/2018 το Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
  00  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.063.262,91 2.873.537,56 4.812.917,21 6.760.881,06 6.760.881,06 

  10  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 1.366.361,96 815.483,49 1.049.598,37 1.450.788,55 1.450.788,55 

  15  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1.388.006,69 581.784,51 792.517,61 785.981,87 785.981,87 

  20  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 7.668.916,20 3.007.236,87 3.402.042,54 9.223.980,88 9.223.980,88 

  25  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1.930.264,44 12.599,72 12.599,72 2.001.064,28 2.001.064,28 

  30  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 16.921.366,88 689.439,92 995.884,97 14.820.766,75 14.820.766,75 

  35  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 507.541,08 172.964,53 255.882,69 477.802,12 477.802,12 

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

  45  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 191.656,74 37.099,72 58.308,13 191.154,33 191.154,33 

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

  60  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις  256.390,00 36.164,27 45.779,47 446.851,53 446.851,53 
 χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 
  61  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις  80.237,75 55.753,04 55.753,04 2.174.400,00 2.174.400,00 
 χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 
  62  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και  23.001,18 0,00 0,00 23.001,18 23.001,18 
 δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 
  63  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 
  64  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και  251.646,61 59.881,15 60.377,15 450.576,22 450.576,22 
 δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 
  69  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 3.934,96 3.877,48 3.877,48 0,00 0,00 

  70  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 143.571,27 98.556,37 117.284,69 89.392,52 89.392,52 
 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 168 από 300 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 
 Κωδικός  ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 
 Αριθμός 
 Διαμορφωθείσες   Ενταλθείσες μέχρι  Εκτίμηση Πληρ.      Ψηφισθείσες από    Εγκριθείσες από  
 μέχρι 30/9/2018 30/9/2018 την  31/12/2018 το Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση 

 ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 37.796.158,67 8.444.378,63 11.662.823,07 38.896.641,29 38.896.641,29 

 9 Αποθεματικό 17.940,82 0,00 0,00 104.525,72 104.525,72 

 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ: 37.814.099,49 8.444.378,63 11.662.823,07 39.001.167,01 39.001.167,01 
 

 

 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Κωνσταντίνος Λεβαντής μειοψήφησε και επιφυλάχθηκε να εκφράσει τις απόψεις του κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού 

στο Δημοτικό Συμβούλιο.  



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 169 από 300 

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών λειοτεμαχισμού, μεταφοράς και απόρριψης 

απορριμμάτων πρασίνου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης 

Αρ. Απόφ.: 292/2018 

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 «απ’ ευθείας ανάθεσης 

εργασιών λειοτεμαχισμού, μεταφοράς και απόρριψης απορριμμάτων πρασίνου, λόγω εξαιρετικά 

επείγουσας περίπτωσης», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω: 

− Τις διατάξεις της περ.δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, περί αρμοδιοτήτων της 

Οικονομικής Επιτροπής, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 

«……δ1) Αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής 

υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

− δ2) Αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή 

οικονομικού αντικειμένου, συμβάσεων ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον 

Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει 

το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της….» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16 «…γ) στο μέτρο που είναι 

απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα 

για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις 

ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που 

επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε 

καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ.6 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 158, παρ. 7 του Ν.3463/2016 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): «Κύρωση 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): «Ανάληψη υποχρεώσεων 

από τους διατάκτες» 

− Την απόφαση ΥΠ.ΟΙΚ. 2/47972/0026/15-6-18 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ): «Οδηγίες για την τήρηση 

του Μητρώου Δεσμεύσεων» 

− Την αριθμ. πρωτ: 146513/24.07.2018 (ΑΔΑ: ΨΙΑΞ7Λ7-Ο11) Απόφαση Εντεταλμένης 

Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης του Δήμου 

Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και όλων των Δήμων της Περιφερειακής 

Ενότητας Ανατολικής Αττικής για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση 

των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018, 

για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών 
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− Την υπ’ αριθμ.63/2018 (ΑΔΑ: 7ΑΜΤΩΛ1-4ΑΣ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαυρεωτικής σχετικά με την περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, κλαδεμάτων και στερεών υλικών 

ανακύκλωσης που έχουν εναποτεθεί στην δημοτική έκταση, που ευρίσκεται στην είσοδο της 

Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου στο ύψος του Τεχνολογικού Πάρκου και παράλληλα με την λεωφόρο 

Μίκυ Θεοδωράκη καθώς και στην περιοχή «Νεράκι» της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου και επί της 

οδού, που οδηγεί στον οικισμό της Αγίας Μαρίνας (όπισθεν εργοστάσιο ΔΕΗ)  

− Την υπ’ αριθμ. 136/2018 (ΑΔΑ: ΨΚ2ΤΩΛ1-4ΞΓ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαυρεωτικής περί έγκρισης κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Λαυρεωτικής 

− Την υπ’ αριθμ. 568/2018 (ΑΔΑ: 6Π0ΟΩΛ1-ΓΨΩ) Απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί 

επείγουσας ανάθεσης των εργασιών καθαρισμού και διάνοιξης οδών, απομάκρυνσης επικίνδυνων 

και εύφλεκτων υλικών, συλλογής και απομάκρυνσης προϊόντων κλάδευσης για την αντιμετώπιση 

του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 1556 Φ.702.15/30.07.2018 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

Λαυρίου με θέμα «απομάκρυνση υπολειμμάτων καλλιεργειών» 

− Την αριθμ. πρωτ: 17850/20.11.2018 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την 

ανάγκη ανάθεσης της υπηρεσίας «περισυλλογή, λειοτεμαχισμός και απομάκρυνση προϊόντων 

κλάδευσης και επικίνδυνων και εύφλεκτων υλικών» 

− Το αριθμ. πρωτ: 18300/27.11.2018 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ004076966 

− Tην υπ’ αριθμ.112/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο 

«λειοτεμαχισμός, μεταφορά και απόρριψη προϊόντων πρασίνου», προϋπολογισμού δαπάνης 

99.975,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι στο Δήμο 

μας έχει παρουσιαστεί επιτακτική ανάγκη απομάκρυνσης των προϊόντων κλάδευσης, από τον 

προσωρινό χώρο εναπόθεσης στη θέση ‘’Νεράκι’’ της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου, προς αποφυγή 

κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

Συγκεκριμένα, μετά τα γεγονότα της 23ης Ιουλίου 2018 και υπό το φόβο εκδήλωσης 

πυρκαγιάς, πολλοί δημότες προέβησαν και προβαίνουν σε καθαρισμούς των οικοπέδων τους, 

κλαδεύσεις δέντρων και απόρριψη των προϊόντων καθαρισμού σε κοινόχρηστους χώρους και 

χώρους τοποθέτησης κάδων, σε ποσότητες που υπερβαίνουν κατά πολύ τις συνηθισμένες για την 

εποχή.  

Η κατάσταση είναι πλέον ανεξέλεγκτη με τόνους κλαδιών, χόρτων και άλλων επικίνδυνων 

εύφλεκτων υλικών να έχουν συσσωρευθεί σε διάφορα σημεία του Δήμου. Τα συνεργεία της  

Υπηρεσίας Καθαριότητας καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια, σε καθημερινή βάση συλλέγουν και 

αποθέτουν τα υλικά αυτά προσωρινά σε φυλλασόμενο χώρο πέντε (5) στρεμμάτων στην περιοχή 

‘’Νεράκι’’ Λαυρίου. 
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Με βάση το αριθμ. πρωτ: 1556 Φ.702.15/30.07.2018 έγγραφο της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας Λαυρίου και εξαιτίας του μεγάλου όγκου συσσώρευσης προϊόντων κλάδευσης στο χώρο 

αυτό, κρίνεται επιτακτική και αναγκαία η άμεση απομάκρυνση των υλικών αυτών, τόσο για την 

αποφυγή πυρκαγιάς και εστιών μόλυνσης όσο και για την διασφάλιση της προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

Η απομάκρυνση θα γίνει με λειοτεμαχισμό, φόρτωση και μεταφορά των υλικών αυτών στο 

ΕΜΑΚ Φυλής ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο κριθεί κατάλληλος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

112/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, δεν έχει εγγραφεί 

σχετική πίστωση, δεδομένου ότι αφορά έκτακτη ανάγκη, η οποία δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί.  

Η δαπάνη για τη συγκεκριμένη εργασία θα αποτυπωθεί στον ΚΑ 35-6414.002 μετά τον 

έλεγχο νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 198/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

σχετικά με την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2018, οπότε θα εκδοθεί και η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

Με βάση την υπ’ αριθμ. 19420/14.12.2018 πρόσκληση του Δήμου για υποβολή προσφοράς 

σχετικά με την ανάθεση της υπηρεσίας «λειοτεμαχισμός, μεταφορά και απόρριψη σύμμεικτων 

στερεών αποβλήτων», η εταιρεία «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών, κατέθεσε την 

υπ’ αριθμ. πρωτ: 19441/14.12.2018 προσφορά, την οποία σας θέτω υπόψη: 

A/A Περιγραφή Παρεχόμενης Υπηρεσίας Μ.Μ.  Ποσό-
τητα 

Τιμή 
Μονάδας (€) 

Δαπάνη 
(€) 

1 

Λειοτεμαχισμός, φόρτωση, μεταφορά και 
απόρριψη στον EMAK Φυλής ή σε κάθε άλλο χώρο 
που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία με ίδια  μέσα 
του αναδόχου 

Μ3 6.450 12,20 78.690,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
78.690,00 

Φ.Π.Α. 24% 
18.885,60 

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
97.575,60 

 

Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της αναγκαιότητας του θέματος καλείται η Οικονομική 

Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του κατεπείγοντος για την αντιμετώπιση της πιο 

πάνω ανάγκης και την απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος της υπηρεσίας «λειοτεμαχισμός, 

μεταφορά και απόρριψη σύμμεικτων στερεών αποβλήτων» στον Οικονομικό Φορέα που κατέθεσε 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο, έλαβε υπόψη:  
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− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16, 

− τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006, 

− την υπ’ αριθμ. 112/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 19441/14.12.2018 προσφορά της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΣΗΣ Α.Ε.» και τα 

συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά 

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 κατεπείγον για την αντιμετώπιση της ανάγκης άμεσης απομάκρυνσης των προϊόντων 

κλάδευσης από τον προσωρινό χώρο εναπόθεσης αυτών στην περιοχή ‘’Νεράκι’’ Λαυρίου, τόσο για 

την αποφυγή πυρκαγιάς και εστιών μόλυνσης όσο και για την διασφάλιση της προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

Β. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.112/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο 

«λειοτεμαχισμός, μεταφορά και απόρριψη σύμμεικτων στερεών αποβλήτων», προϋπολογισμού 

δαπάνης 99.975,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Γ. Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας «λειοτεμαχισμός, μεταφορά και απόρριψη 

σύμμεικτων στερεών αποβλήτων» στην εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το διακριτικό τίτλο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», με έδρα Ιερά Οδός 162, Αιγάλεω, 

με ΑΦΜ 094036579, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, έναντι του ποσού των 78.690,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, 

ήτοι 97.575,60 ευρώ, σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά της. 

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου, να υπογράψει τη 

σύμβαση ανάθεσης της υπηρεσίας. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ) 

Αρ. Απόφ.:293/2018 

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», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. 

πρωτ: 19306/13.12.2018 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. 
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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: 19306/13.12.2018 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 3.783,63 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΣΟ 

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ 

1 
ΑΠΙΚΟΣ Ν. - 

ΚΥΡΙΑΖΗΣ Ε. & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
13/11/2018 43 45,00€ 

 

2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ. 
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ 14/11/2018 566 435,48€ 14,52€ 

3 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ 14/11/2018 76 464,00€ 32,00€ 

4 ΞΥΔΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

14/11/2018 4461 298,06€ 9,94€ 

5 
MANKA 

THEODHOR 
STAYRO 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΥΡΙΟΥ 
14/11/2018 32 464,00€ 32,00€ 

6 ΤΙΛΑΒΕΡΙΔΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 15/11/2018 149 132,68€  

7 ΜΑΝΕΣΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 15/11/2018 49 464,00€ 32,00€ 

8 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
15/11/2018 9 420,97€ 29,03€ 

9 ΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΥΘ. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 16/11/2018 23 464,00€ 32,00€ 

10 ΣΔΡΑΒΙΚΛΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΣΕ ΡΟΥΧΙΣΜΟ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
19/11/2018 302 93,00€ 

 

11 ΔΟΥΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣ. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 19/11/2018 41 464,00€ 32,00€ 

12 ΜΙΣΣΙΑΚΑ 
ΚΑΣΣΙΑΝΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΓΙΑ 
VHF MIDLAND (ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 
23/11/2018 28 38,44€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 3.783,63€ 213,49€ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2,88€  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 216,37€  
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σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ.110/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα 

«προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής» και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού 

Αρ. Απόφ.:294/2018 

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.110/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα ‘’προμήθεια ειδών ατομικής 

προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής’’ και κατάρτισης όρων διακήρυξης του 

συνοπτικού διαγωνισμού», 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» 

4. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

5. 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» 

6. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

7. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

9. Το Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

10. 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» 

11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 17936/21.11.2018 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ004143513 
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12. Την αριθμ.110/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο «προμήθεια 

ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής» προϋπολογισμού δαπάνης 

53.813,52  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός 

αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής, 

σύμφωνα με την Κ.Υ.Α των Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και 

Οικονομικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, υπ’ αριθ. 53361/2006 (Φ.Ε.Κ. 1503/11-10-

2006) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΤΤ 36586 (Φ.Ε.Κ. 1323/30-07-2007), την οικ 31119 

(Φ.Ε.Κ. 990/28-05-2008) και την υπ’ αριθ. 57419/13-11-2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

λαμβάνοντας υπόψη και την συλλογική σύμβαση εργασίας ΠΟΕ-ΟΤΑ Π.Κ. 8/31-01-11 Άρθρο 14  

παρ. 1 & 2. 

Για τον υπολογισμό των δικαιούχων, στη μελέτη λήφθησαν υπόψη οι αποφάσεις Δημάρχου 

κατάταξης και τοποθέτησης προσωπικού.  

Η προμήθεια των ειδών αυτών αφορά τους 91 υπαλλήλους του Δήμου Λαυρεωτικής (Μόνιμο 

προσωπικό και Αορίστου χρόνου) οι οποίοι απασχολούνται σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου και 

διακρίνονται ανάλογα με τις ειδικότητες τους σε:  

Πίνακας 1 : Δικαιούχοι 

6 Καθαρίστριες Εσωτερικών Χώρων – Σχολικών Μονάδων 
2 Σχολικοί φύλακες 

25 Χειριστές Μηχανημάτων - Οδηγοί Απορριμματοφόρων κλπ 
45 Εργάτες Συγκομιδής και Αποκομιδής Απορριμμάτων – Γενικών Καθηκόντων 

2 Απασχολούμενοι σε Οικοδομικές Εργασίες 
8 Ηλεκτρολόγοι 
2 Κηπουροί 
1 Απασχολούμενοι στο Καθαρισμό και Συντήρηση Νεκροταφείου – Ταφή Εκταφή. 

91 Σύνολο Δικαιούχων 

Οι ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στη μελέτη είναι ενδεικτικές. Θα μπορούν να 

αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας που θα χειριστεί τα υλικά, κατόπιν σχετικού 

Υπηρεσιακού Σημειώματος προς την Επιτροπή Παραλαβής. Οι τυχόν αλλαγές δεν θα υπερβαίνουν 

την συνολική δαπάνη του ποσού της σύμβασης.  

 Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 43.398,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% (10.415,52 

ευρώ), ήτοι 53.813,52 ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2019 στους  ΚΑ: 10-6063, 15-6061, 15-6063, 20-6061, 20-6063, 30-6063, 35-6061, 

35-6063, 45-6063.   

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
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άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τα άρθρα για τα οποία ο Οικονομικός 

Φορέας συμμετέχει, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί το σύνολο των τεχνικών 

προδιαγραφών που αφορούν τα συγκεκριμένα άρθρα όπως αυτές παρουσιάζονται στην υπ΄ αριθμ. 

110/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

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, 

− Την ανάγκη της συγκεκριμένης προμήθειας, 

− Την υπ’ αριθμ.110/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Την έγκριση της υπ’ αριθμ.110/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο: 

«προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής», 

προϋπολογισμού δαπάνης 53.813,52 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%. 

Β. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από συνοπτικό 

διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τα άρθρα για τα οποία ο Οικονομικός Φορέας 

συμμετέχει, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών που 

αφορούν τα συγκεκριμένα άρθρα όπως αυτές παρουσιάζονται στην υπ΄ αριθμ. 110/2018 μελέτη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας.  

Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, ως ακολούθως: 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Προμηθειών του Ν. 4412/2016 του Δήμου Λαυρεωτικής, την 

………………….. και ώρα 12:00 πμ, στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, επί της οδού Κουντουριώτη 

1, Λαύριο, Τ.Κ. 19500.  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της Επιτροπής ή να αποστείλουν τις έγγραφες 

προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Προμηθειών, το αργότερο μέχρι και την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την ………………. και ώρα 12:00μ.μ.. Προσφορά που 
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κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να 

αποσφραγιστεί.  

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο 

Δήμο Λαυρεωτικής επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.   Ο 

διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως 

και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση 

ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού 

ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς 

υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από 

τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η 

Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

Περίληψη  της  παρούσας  διακήρυξης  θα  αναρτηθεί  στο  διαδίκτυο,  στο  πρόγραμμα  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010.     

Επιπροσθέτως,  περίληψη  της  διακήρυξης  και  η  παρούσα  θα  αναρτηθούν  και  στην  ιστοσελίδα 

του Δήμου  www.lavreotiki.gr. από όπου οι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν γνώση  των 

εγγράφων της σύμβασης.  Τέλος,  η  διακήρυξη  θα  καταχωρηθεί  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  

Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  

Μεταφορών και Δικτύων, κατά τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 

(ΦΕΚ:Β/3400/2012).    

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και 

εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Δήμο και να 

ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με 

το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

1.ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

1.1.1 Παροχή διευκρινίσεων  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών, 

του Δήμου Λαυρεωτικής στα τηλέφωνα 2292320147   

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετεχόντων στο 

διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την 

Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής.  

http://www.petroupoli.gov.gr/
http://www.petroupoli.gov.gr/
http://www.petroupoli.gov.gr/
http://www.petroupoli.gov.gr/
http://www.petroupoli.gov.gr/
http://www.petroupoli.gov.gr/
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Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις 

εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.  

1.1.2  Γλώσσα  

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και 

σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 

εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και 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).  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 

Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των 

άρθρων  454 του Κ.Πολ.Δ. και άρθρου 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή 

της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.  

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το 

νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα “Apostille” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-

1961.  Η   επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 

Κ.Π.Δ. και του άρθρου 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

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.  

Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την 

επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την 

παρουσία διερμηνέων.  

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες της) και του 

αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία.  

 1.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

 1.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  
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(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων  Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή 

διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης. (β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον 

δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της  παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου 

να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για 

την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

 1.2.2 Εγγύηση συμμετοχής  

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, γιατί ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία 

του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.  

 1.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016, 

όπως ισχύει. Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος 

τους 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 
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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 

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 ΑπρΠετρούπολης 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  ).»  

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά  την  

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) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 

οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 

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  

γ) 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 ή αίτησης συμμετοχής: 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 
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αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 

αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

3. Επίσης αποκλείονται:  

α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 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.  4412/16,  

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν  

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή  έχουν  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  τους  

δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

γ) Υποψήφιοι που συνήψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

όπως ισχύει. στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 

την ακεραιότητα τους.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές 

αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω 

παραγράφων.  

 1.3 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
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Η κατακύρωση θα γίνεται στο μειοδότη που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για τα άρθρα για την 

οποία συμμετέχει, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί το σύνολο των τεχνικών 

προδιαγραφών που αφορούν τα συγκεκριμένα άρθρα όπως αυτές παρουσιάζονται στην υπ΄ αριθμ. 

110/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

 1.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 1.4.1 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη 

προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής, το αργότερο 

μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 

…………………. ………………. και ώρα 15:00 μμ ή να καταθέσουν προσφορά ενώπιον της επιτροπής την  

……………….. …………………. και ώρα  12:00 πμ στο Δημαρχείο Λαυρεωτικής, επί της οδού 

Κουντουριώτη 1, Τ.Κ. 19500.  

Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Δήμο έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα 

επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 1.4.2 Περιεχόμενο φακέλου Προσφοράς  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 

92 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας 

του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία 

αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 

οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα  παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην 

επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται 

δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν 

διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας 

οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 
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εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, 

σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.  

Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στον oπoίo 

θα αναγράφονται ευκρινώς:  

 α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

β.  Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.  

γ.  Ο τίτλος της σύμβασης.  

δ.  
Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 

προσφορών).  

ε.  Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.  

  

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα  εξής:  

α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος 

περιέχει τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής  (άρθρο 93 του Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα 

έγγραφα και στοιχεία (άρθρο 94 του Ν.4412/16).  

γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με (άρθρο 95 του Ν.4412/16).  

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως  φακέλου.  

 1.4.3 Περιεχόμενο φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής  

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα 

κατωτέρω :  

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία:  

α. αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν και ο χρόνος ισχύος 

της προσφοράς (120 ημέρες)  

β. δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, με τα 

παραρτήματά της, της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. γ. 

δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και  ακριβή  

 2.Τυποποιημένο  έντυπο  υπεύθυνης  δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  του  άρθρου  79  παρ.4  του   Ν.4412/2016  

(Α’147)  για  διαδικασίες  σύναψης  σύμβασης  κάτω  των  ορίων  των  οδηγιών,  σύμφωνα  με  την  

υπ’αριθμ.  158/2016  απόφασης  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΦΕΚ  Β’  

3698  16  11  2016),  το  οποίο  επισυνάπτεται  στη  παρούσα  διακήρυξη  (παράρτημα Δ).    
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Οδηγίες για  τη  συμπλήρωσή  της  υπάρχουν   στην κατευθυντήρια  οδηγία  15  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με  

αρ. πρωτ. 5797/25  11  2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ  ΑΚΗ).     

 Οι  πληροφορίες  που  ορίζονται  στα  μέρη  ΙΙ  και  ΙΙΙ    δεν  πρέπει  να  παρέχονται  για  

υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας.  Οι  απαιτούμενες  

πληροφορίες  σχετικά  με  τα  κριτήρια  επιλογής  του  μέρους  IV  περιορίζονται  αποκλειστικά στο 

«α.Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής»  και  δεν χρήζει συμπλήρωσης  το υπόλοιπο μέρος.                                        

Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  ζητεί    από  τους  προσφέροντες,  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  

σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας,  να  υποβάλει  όλα  ή  ορισμένα  δικαιολογητικά ,  όταν  

αυτό  απαιτείται  για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από 

το προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προσώπου  από  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο),  φέρει  

ημερομηνία  εντός  των  τελευταίων  30  ημερολογιακών  ημερών  πριν  τη  καταληκτική  ημερομηνία    

υποβολής  προσφορών  και  δεν  απαιτείται  βεβαίωση   του γνησίου της υπογραφής.   Οι  ενώσεις  

οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά  υποβάλλουν  τα  παραπάνω  κατά  

περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Σε 

περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία έχουν τη 

μορφή και τον τύπο που προβλέπεται από τη νομοθεσία από την οποία διέπονται.  Κανένας δεν 

μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από µία (1) εταιρείες ή  ενώσεις 

προμηθευτών, ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό  

πρόσωπο,  εταιρία,  συνεταιρισμό  ή  και  ένωση  προμηθευτών.  Στην  περίπτωση  αυτή  

αποκλείονται  όλες  οι  προσφορές,  εκτός  εάν  αποσύρει  ο  ενδιαφερόμενος  όλες  τις  προσφορές  

εκτός  από  µία,  µε  την  οποία  θα  συμμετάσχει  το διαγωνισμό.  

 Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και  

Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Οι υποψήφιοι προμηθευτές, όσον αφορά το Μέρος IV, θα πρέπει να συμπληρώσουν την ενότητα  

(α).  

 1.4.4 Περιεχόμενο φακέλου Τεχνικής Προσφοράς  

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά καθώς και 

τα δείγματα των προσφερομένων ειδών που τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία 

της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται στην υπ΄ αριθμ. 110/2018 

μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας και αφορά την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ».  
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Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να 

τοποθετηθούν στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίως 

φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.  

 1.4.5 Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής Προσφοράς  

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ με συμπλήρωση από τους 

συμμετέχοντες του εντύπου οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.  

Η τιμή των προς διενέργεια προσφορών δίνεται ανά μονάδα.  

Οι οικονομικές προσφορές δύναται να περιλαμβάνουν τμήμα των υπό προμήθεια ειδών. Σε κάθε 

περίπτωση όμως η προσφορά για το παραπάνω τμήμα θα αφορά όλη την ποσότητα, όπως αυτή 

εντοπίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.  

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές  

υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  

Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς.  

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια 

Επιτροπή.  

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού.  

Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία 

θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται 

αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές 

που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως  απαράδεκτες.  

Η οικονομική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το 

αντικείμενο της υπηρεσίας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να 

διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 88 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει.  

 1.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 

ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από των ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.  
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 2. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 2.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

 2.1.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών – προσωρινός ανάδοχος  

Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας 

του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 

λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν 

από αυτούς.  

1. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την 

ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

2. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο 

κυρίως φάκελος.  

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και 

"Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής.  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, 

δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι 

φάκελοι των τεχνικών πρoσφoρώv, μovoγράφovται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών  προσφορών.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν απoσφραγίζovται, 

αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της 

προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή 

έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.  

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 

οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μια δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 

επιτροπής.  
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Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 

προσφέρθηκαν.  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές, 

καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) 

των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών 

προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών.  

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προσφέροντα με τη χαμηλότερη τιμή εκ των υποψηφίων 

αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές 

και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην 

περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 

φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού 

οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16).  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η 

προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα.  

Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης 

προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  

 2.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η Οικονομική Επιτροπή 

του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών,                                         

σε  σφραγισμένο  φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόμενα 

παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, 

τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του 

Ν.  4412/2016:  

 α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:  
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(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση  

της ως  άνω  σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει,  ότι  δεν  έχουν  εις   

βάρος  τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 

1 του άρθρου  73 του Ν. 4412/2016 ήτοι:  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα 

αδικήματα  της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό 

καταδικαστικές  αποφάσεις.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και  

Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

(2) Πιστοποιητικό έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν 

έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου.  

(3) 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 ή αίτησης συμμετοχής». 20 Όπου δεν 

εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό ή αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει τις ανωτέρω περιπτώσεις, 

υποβάλλεται αντί αυτού ένορκη βεβαίωση ή αν αυτή δεν προβλέπεται, υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμοδίου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα (άρθρο 80, παρ. 2 ν. 4412/16).  

(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι  κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
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(5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής 

προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της 

ως άνω σχετικής ειδοποίησης.  

(6) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα ως ακολούθως:   

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς και τις μεταβολές 

του.  

(7) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων :  

Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες  πολίτες Νομιμοποιητικά έγγραφα  

νομικών προσώπων ως  ακολούθως:  

β.1) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ):  

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτει   η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει 

στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα  ΦΕΚ  

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ ή  Ι.Κ.Ε.)  

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το 

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας.  

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια  αρχή.  

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών προσώπων ως  ακολούθως:  

• Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή 

οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του 

νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό   (εκτός εάν η εξουσία 

προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει 

δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

• Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό  συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας.  
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• Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση 

Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η  Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά.  

Σημειώνεται ειδικά ότι:  

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω  

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, 

δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται 

η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 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. Στην κατά τα άνω 

υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ:  

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες  πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά 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 ειδοποίησης σε 

αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 

επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 

είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 

αληθή ή ακριβή  δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα  

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη  τιμή,  χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 

η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία 

ματαιώνεται.  

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16,                      
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ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 

η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη 

λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.  

Ο Δήμος Λαυρεωτικής κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.  

 2.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να  προτείνει:  

α. Κατακύρωση της διενέργειας της υπηρεσίας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή 

μικρότερες ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.104 του 

Ν.4412/16.     

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 

106 του Ν.4412/16.  

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για 

τη  συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

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 ο τελευταίος 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική  

πρόσκληση. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, 

προσκαλεί τον ανάδοχο    να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) 

ημερών από την  κοινοποίηση  σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής  εκτέλεσης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό 
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χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν  προσέλθει  να  υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία 

που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

3. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 3.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

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

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

(Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα 

των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή 

κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 

όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς 

και ολογράφως σε ευρώ.  

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης:  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε 

τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του 

Ν.4412/16), και θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά 

το άρθρο 132 του Ν.4412/16, 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 Φ.Π.Α..  

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.  

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της 

υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16.  

 3.2 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16 όπως ισχύει, β) οι 

όροι της παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να 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 Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16.  

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16, όπως ισχύει.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το 

άρθρο 202 του Ν.4412/16:  

α. λήξει ο χρόνος υλοποίησής της, ήτοι δέκα μήνες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.   

β. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις,  

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη  σύμβαση.  

ε. ολοκληρώθηκε η πραγματοποίηση του συνόλου των εκδηλώσεων που προβλέφθηκαν στην 

παρούσα διακήρυξη.  

 3.3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης των παρεχόμενων υπηρεσιών, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 

δώδεκα (12) μηνών   

 4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και σύμφωνα με τα παραδοτέα είδη.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης.  

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν.4412/16.  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων νομίμων δικαιολογητικών 

(π.χ. τιμολόγια) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που θα ζητηθεί π.χ. φορολογική-

ασφαλισιτκή ενημερότητα) που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και σε χρόνο οριζόμενο 

από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών  ενταλμάτων.  

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)  -  

δημόσιο  λογιστικό  και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος.  

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π, η οποία υπολογίζεται επί της 
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αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί των ποσών των 

κρατήσεων 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση 

τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και 

αποδίδεται από τον  Προμηθευτή. Σε περίπτωση που δεν ανατεθεί και δεν ανατεθεί το σύνολο του 

ανατεθειμένου προϋπολογισμού εντός της διάρκειας της σύμβασης, ο ανάδοχος δικαιούται μόνο 

την αμοιβή για τις παρασχεθείσες έως τη λύση της σύμβασης υπηρεσίες σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα από την παρούσα και παραιτείται ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την αναζήτηση 

και διεκδίκηση του υπολοίπου της αμοιβής καθώς και οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης.  

  4.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:  

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 (ήτοι εάν ο ανάδοχος  δεν  

προσέλθει να  υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική  

πρόσκληση)  

β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές 

της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις  

γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων.  

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύμβαση όταν: α) εάν η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση  

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 204 του ν. 4412/16 όπως  ισχύει). Στον οικονομικό φορέα 

που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, (ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της  σύμβασης.  

3. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του  Ν.4412/16.  

  4.3 ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:  

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/16,  
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 

έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.  

 4.4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  προσφορών.  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16.  

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 

δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για  λόγους  

νομιμότητας  και  ουσίας  ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, 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 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα 

της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους  φροντίδα. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή 

με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.  

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται.  

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται 

εγγράφως, προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου  

απαιτείται.  

4.5 ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που 

απαιτούνται για    τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην 
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Ελληνική γλώσσα,  με  εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, 

εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.  

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο μεταφορέας στην Υπηρεσία  

κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, 

συνοδεύονται από  επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

4.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και  κάθε διαφορά που θα 

προκύψει  μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 

εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο 

Νομό  αρμόδια δικαστήρια.  Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, 

τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών 

που ενδεχόμενα  να  αναφύονται  μεταξύ τους.  

 4.7 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 

οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών  κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του 

Δήμου  Λαυρεωτικής.  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου.  

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, υπερισχύουν τα όσα αναφέρονται στο νομικό 

πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις.   

5. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ  

Στην παρούσα προσαρτάται η υπ΄ αριθμ. 110/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία 

θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της.  

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ.92/2018 μελέτης της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας ‘’ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’ 

Αρ. Απόφ.:295/2018 

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 

τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ.92/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή 
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αναδόχου της προμήθειας ‘’ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

13. Το Ν. 4412/16 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

14. Το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 

15. 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» 

16. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

17. 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» 

18. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

19. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

20. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

21. Το Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

22. 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» 

23. Την υπ’αρ. 6254/878/Α3/27-11-2017 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στον Άξονα Προτεραιότητας 03 

«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων 

Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» (ΑΔΑ: 6ΙΕ7465ΧΙ8_ΒΔΔ) 

24. Την υπ΄αρ. 2/2018 (ΑΔΑ: ΩΗ0Λ1-2ΑΩ) απόφαση Δ.Σ Λαυρεωτικής σχετικά με την έγκριση 

για την υποβολή πρότασης για την προμήθεια με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

25. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4912/1640/Α3/03-08-2018 απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπλαση 

τεσσάρων παραλιών Δήμου Λαυρεωτικής» προϋπολογισμού 239.999,52 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24% και 13%), με κωδικό ΟΠΣ 5021600 στο Ε.Π. 

Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2018 (ΑΔΑ: ΩΠ3Κ465ΧΙ8_ΝΕΔ) 

26. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 17936/21.11.2018 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ004143513 
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27. Την αριθμ.92/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο «ανάπλαση 

τεσσάρων παραλιών Δήμου Λαυρεωτικής» προϋπολογισμού δαπάνης 239.999,52 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% & 24%) 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός 

αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού πρόσβασης και βοηθητικών εγκαταστάσεων για 

εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε τέσσερις παραλίες του Δήμου Λαυρεωτικής. Οι παραλίες που έχουν επιλεχθεί 

είναι:  ‘’Δασκαλειό - Κακή Θάλασσα- Πούντα Ζέζα- Χάρακας “. 

Όλα τα προς προμήθεια είδη (κατασκευές – υποδομές) που θα τοποθετηθούν τις επιλεγμένες 

παραλίες θα έχουν μη μόνιμο χαρακτήρα. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών (ΕΛΟΤ 1439_2013, ΥΠΕΚΑ – Σχεδιάζοντας για 

Όλους, Όλοι στην Άμμο) και της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωρ. και Δημοσίων 

Έργων (52907/2009 - ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009). 

 Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 205.648,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% 

(34.351,52 ευρώ), ήτοι 239.999,52 ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019 στον  ΚΑ 64-7326.001.   

Φορέας χρηματοδότησης  η  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, στον 

Άξονα Προτεραιότητας 03, «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διενέργεια 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της ποσότητας του προϋπολογισμού. 

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 υπ’ αριθμ. πρωτ: 17936/21.11.2018 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, 

− Την υπ’ αριθμ.92/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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Α. Την έγκριση της υπ’ αριθμ.92/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο: 

«ανάπλαση τεσσάρων παραλιών Δήμου Λαυρεωτικής» προϋπολογισμού δαπάνης 239.999,52 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% & 24%). 

Β. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της ποσότητας του προϋπολογισμού, 

όπως αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. 92/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, ως ακολούθως: 

1.3     Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού  αντικειμένου  της 

σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια με τοποθέτηση εξοπλισμού πρόσβασης και 

βοηθητικών εγκαταστάσεων για εξυπηρέτηση ΑμεΑ, σε τέσσερις παραλίες του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Οι παραλίες που έχουν επιλεχθεί είναι:  ‘’Δασκαλειό - Κακή Θάλασσα- Πούντα Ζέζα- Χάρακας “. 

Η μελέτη περιλαμβάνει προμήθεια και τοποθέτηση:  

1. Μη μόνιμη συναρμολογούμενη Διάταξη για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στη Θάλασσα 

• Κεντρικό πίνακα ελέγχου, υδατοστεγή.  

• Φωτοβολταϊκό στοιχείο  

• Συσσωρευτές (μπαταρίες)  

• Αρθρωτοί σιδηρόδρομοι (ράγες) και παρελκόμενα αυτών (ντίζες, καλύμματα κλπ)  

• Κουπαστή (χειρολισθήρας)  

• Φορείο κίνησης  

• Ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα  

• Συρματόσχοινα  

• Φωτεινή σηματοδότηση της σιδηροτροχιάς  

• Ασύρματος χειρισμός 

2. Μη Μόνιμος Ξύλινος Διάδρομος Παραλίας για ΑμεΑ 

3. Μη Μόνιμα Συναρμολογούμενα Αποδυτήρια για ΑμεΑ 

4. Χώροι σκίασης (Ομπρέλες) 

5. Χημική Τουαλέτα για ΑμεΑ 

6. Ντουζιέρα ΑμεΑ 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό δημοσίων  συμβάσεων (CPV) : 33196200-2     

(Περιγραφή CPV : Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες). Η σύμβαση θα ανατεθεί με το 

κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει  τιμής των ειδών του 

προϋπολογισμού,  εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές-προδιαγραφές  των ειδών. 
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Η Υπηρεσία θα κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού σε αυτόν τον προμηθευτή, η 

προσφορά του οποίου κρίθηκε οικονομικότερη για το σύνολο των ειδών του προϋπολογισμού. 

Μειοδότης  ανακηρύσσεται ο προμηθευτής που προσέφερε τη χαμηλότερη συνολική καθαρή αξία, 

όπως αυτή θα προκύψει για τις προσφερόμενες τιμές μονάδος και για τις ποσότητες που 

αναφέρονται στον προϋπολογισμό της Μελέτης. Η προσφερόμενη από τον ανάδοχο τιμή μονάδος 

εκάστου είδους θα είναι σταθερή και αμετάβλητη και θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

χωρίς να υπόκειται σε  αναθεώρηση. 

Οι ενδιαφερόμενοι  υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών του προϋπολογισμού των 

ζητουμένων ειδών. 

Το σύνολο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 239.999,52 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% & 13% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 205.648,00 €  + ΦΠΑ: 

34.351,52 €). 

Προσφορές που υπερβαίνουν το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης  ή αφορούν μέρος των 

ειδών  ή αφορούν μέρος της ποσότητας αυτών, στην οποία συμμετέχουν οι οικονομικοί φορείς 

κρίνονται ως απαράδεκτες και απορρίπτονται. 

Οι ποσότητες ανά είδος όπως αναφέρονται στην μελέτη είναι τελικές. Ο εκάστοτε φορέας 

υλοποίησης της σύμβασης , δηλαδή ο Δήμος, υποχρεούται στην απορρόφηση του συνόλου της 

προμήθειας. 

Το συμβατικό αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης θα παραδοθεί εφάπαξ ανά τόπο 

εγκατάστασης. 

Τα υλικά τα μηχανήματα και οι συσκευές, θα παραδοθούν εφ άπαξ ανά τόπο εγκατάστασης 

(παραλία)  και η τοποθέτηση θα γίνει από το προσωπικό του αναδόχου και με ευθύνη του, χωρίς 

καμία επιπλέον επιβάρυνση και στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η 

μεταφορά και τοποθέτηση και η δοκιμαστική λειτουργία, στις παραλίες που θα υποδείξει  η 

Υπηρεσία. 

Η εκτέλεση της προμήθειας ορίζεται στο χρονικό διάστημα από 02/05/2019 έως  07/06/2019. Η 

ημερομηνία έναρξης της σύμβασης, ορίζεται από την καταχώρισή της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης (υπό προμήθεια 

είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αυτών, προϋπολογισμός κλπ) δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I που 

αφορά την Μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1 Η ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 92/2018  ΜΕΛΕΤΗ  ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

3 ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 201 από 300 

4 ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

5  ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση 

ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού 

ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθειας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς 

υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους. Η συμμετοχή στο 

διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί 

δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του 

υποψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο  

σύνολό τους. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των 

Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ 

ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες. 

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 26 και του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης  

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 

Η διακήρυξη, η ανάθεση και η εκτέλεση της παρούσας σύμβασης διέπεται από την κατωτέρω 

κείμενη νομοθεσία, τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και 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 κατωτέρω. 

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 ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει, 

• Του ν. 4314/2014 (Α' 265)30, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και 

του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013», 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως 
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ισχύει, 

• 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, 

• Του ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες  

διατάξεις» (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013), όπως ισχύει. Ν 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013), όπως ισχύει. 

• Του άρθρο 64 του νν.4172/2013 «Φορολογία  εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής  

του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07- 

2013), όπως ισχύει. 

• 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» 

• Του ν.3979/2011 ( Α 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» όπως 

ισχύει, 

• Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως 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. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα του άρθρου 72 παρ. 1δ με το οποίο 

προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη 

διακήρυξη και αποφασίζει για την έγκριση δαπανών καθώς και τη διάθεση των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού. 

• Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

• Του ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 τ. Α’/ 8-6-2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

• Του ν.3419/2005 (Α 114) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» όπως συμπληρώθηκε με το Ν.3853/2010 (Α 90) «Απλοποίηση 

διαδικασιών σύστασης προσωπικών κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις» και με το 

Ν.4250/2014«Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)  και 

λοιπές ρυθμίσεις» (Α 74). 
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• Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

• Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,όπως ισχύει 

• Του ν.1497/1984 (Α΄188) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης 

των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων», 

• Του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

• Του π.δ. 38/2017 «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών» (Α΄ 63/04-05-2017). 

• Του π.δ. 39/2017 « Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α΄ 64/ 04-05-2017) 

• Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

• Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία” 

• Της υπ' αριθμ. 1191/14-03-2017 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού 

της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 

παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν.4412/2016)» (Β 969/22-03-2017). 

• 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» 

• 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.)», 

• Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

• 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 και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις της 

ευρωπαϊκής και εσωτερικής νομοθεσίας που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

• Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής τρέχοντος οικονομικού έτους   

• Την ανάγκη του Δήμου  για την προμήθεια των  ειδών. 

• Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων, για την προμήθεια, συνολικού ποσού 239.999,52 €. 

(ΑΔΑΜ:18EQ004199716 2018-12-14) 
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• Την 92/2018 μελέτη του Δήμου για την Προμήθεια εξοπλισμού για την πράξη 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» συνολικής δαπάνης 239.999,52 € 

συμπ/νου του Φ.Π.Α. 

• Την……………….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: 

• Εγκρίνει τη διενέργεια από το Δήμο Λαυρεωτικής   ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την ανάδειξη του προμηθευτή, της προμήθειας  για το Δήμο Λαυρεωτικής  , προϋπολογισμού 

239.999,52 €  σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, για όλες ποσότητες  που αναφέρονται στη μελέτη,  

και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης αυτού. 

• Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών ως αυτές καθορίζονται στη 

μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας. 

• Η υπ’ αριθμ. ……………….. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Λαυρεωτικής 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ..../....../........και ώρα .......... 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr ,  την ………., ημέρα ………… και ώρα …. την ………., ημέρα ………… και ώρα …. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε τον συστημικό αριθμό όπως αναφέρεται 

ανωτέρω. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα 

με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και 

συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.lavreotiki.gr 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.lavreotiki.gr/
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Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007 και 46 του Ν. 3801/2009, σε συνδυασμό με τα άρθρα 

377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016. 

 

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. 

 

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 προκήρυξη (ΑΔΑΜ …………………………………) 

 η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ βλέπε άνω) με τα Παραρτήματα που αποτελούν  

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)  

 η αριθμ. 92/2018 Μελέτη  της  Δ/ΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου 

 ο προϋπολογισμός της παρούσας. 

 η Οικονομική προσφορά αναδόχου. 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,  

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
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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), 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου: www.lavreotiki.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το 

Γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του 

Συστήματος (διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr) κατά περίπτωση με: 

“την  αποστολή  ή  κοινοποίηση  σχετικών  στοιχείων  με  μηνύματα  δια  της  λειτουργικότητας  

«Επικοινωνία» την υποβολή σχετικών στοιχείων από την αναθέτουσα αρχή στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένων Προκηρυγμένου Διαγωνισμού » του παρόντος διαγωνισμού την υποβολή σχετικών 

στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής 

Προσφοράς» 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο επτά (7) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και αυτές παρέχονται έξι (6)  

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο 

του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος ή και της ανάρτησης αυτών στον  ηλεκτρονικό 

χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», Κατηγορία «Προς Προμηθευτή, Διακήρυξη και 

Δημοσίευση στο Portal» αντίστοιχα. 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/
http://www.lavreotiki.gr./
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 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. 

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). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 

είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 

53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται 

στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το 

νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 

Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ.  

και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
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Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα πρέπει 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, την Αγγλική, 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 Ένωσης 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.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

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. 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφραση. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των  οικονομικών 

φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. Δεν επιτρέπεται η 

κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 

Στην εγγυητική επιστολή και στα δελτία σύστασης αρχικής χρηματικής εγγυοδοτικής 

παρακαταθηκής, θα αναφέρεται ρητά ο αριθμός της Διακήρυξης για την οποία υποβάλλει 

προσφορά. 

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 ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
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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. 

Στην περίπτωση υποβολής γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου Λαυρεωτικής  

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το περιεχόμενο της παρακαταθήκης πρέπει να αναφέρει 

ότι διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση που εκδοθεί γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού δεν θα ισχύει ο όρος ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 

η εγγύηση και το δελτίο σύστασης αρχικής χρηματικής εγγυοδοτικής παρακαταθήκης καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών και δελτίων σύστασης αρχικής χρηματικής εγγυοδοτικής 

παρακαταθηκής υπάρχουν στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Διακήρυξης. 

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 

2.2.1.1. 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. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,                       

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.                              

Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η ανάθεση της 

σύμβασης εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 

σύμβασης. 
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Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης 

της σύμβασης σε αυτήν, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης 

δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των 

προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς 

με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο 

εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της  ολοκλήρωσης 

αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και 

στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί 

με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

2.2.1.2. 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)» και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 

διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες Ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης 

του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και 

χρήσης του συστήματος, και ενημερώνει σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα τον υποψήφιο χρήστη. 

Οι προσφορές υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών 

προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά 

υποχρεωτικά 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 κάθε μέλους της ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής 

αυτής. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
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Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» στο άρθρο 6 της Π1/2390/2013 

Υπουργικής Απόφασης. 

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α' 147) και την 

της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» . 

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό με την παρούσα Διακήρυξη είναι ανοικτή, επί ίσοις 

όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 

παρούσα Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. 

 

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, για 

ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας των ειδών για τα 

οποία υποβάλλεται προσφορά, εκτός ΦΠΑ. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα 

κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ' όψη. 

Ειδικότερα   η εγγύηση συμμέτοχης θα ανέρχεται στο ποσό των 4.112,96  ευρώ.  

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, δηλαδή μέχρι …../……/201.. 

αλλιώς 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. 

Στο Παράρτημα IΙ της παρούσας υπάρχουν υποδείγματα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και 

δελτίου σύστασης αρχικής χρηματικής εγγυοδοτικής παρακαταθήκης. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 

αυτών, και 

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 2.2.4, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 

προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
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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 

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 
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Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,  σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το                     

ν. 4198/2013 (Α΄  215 ). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις  βάρος 

του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα  

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2.2.3.2. 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. 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 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. 

 

2.2.3.3. 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 
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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, 

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) 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, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) 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 23 της παρούσας, 

(η) 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, 

(θ) 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. 

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω  περιπτώσεις 

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 ,2.2.3.3 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 
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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. 

2.2.3.8. 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. 

2.2.3.9. 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. 

 

2.2.4 Κριτήρια Επιλογής Καταλληλόλητα 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 Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο 

Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι διαθέτουν γενικό μέσο κύκλο εργασιών των τριών 

τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων  (αθροιστικά) τουλάχιστον ίσο του συνολικού προϋπολογισμού  

της Μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. Αυτό θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση των αντίστοιχων ισολογισμών 

μέσα στο φάκελο της προσφοράς του συμμετέχοντος. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
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Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατ’ ελάχιστον, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν: 

1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών 

προδιαγραφών της υπ΄αρ.92/2018 Μελέτης, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών 

µε αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

2) Οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού θα υποβάλουν, τις πιστοποιήσεις που 

αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή της μελέτης. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να 

πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών (ΕΛΟΤ 1439_2013, ΥΠΕΚΑ – 

Σχεδιάζοντας για Όλους, Όλοι στην Άμμο) και της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωρ. 

και Δημοσίων Έργων (52907/2009 - ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009). 

3) Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις της 

σχετικής οδηγίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωρ. και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ/Β/18/15-01-2002). 

4) Για τους ξύλινους διαδρόμους θα πρέπει να ισχύουν οι προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται 

από τις σχετικές οδηγίες (ΕΛΟΤ 1439_2013, ΥΠΕΚΑ – Σχεδιάζοντας για Όλους και Όλοι στην Άμμο):  

5) Για την  Χημική Τουαλέτα για ΑμεΑ πρέπει τηρούνται οι προδιαγραφές σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 16194:2012:  

6) Οι πληροφοριακές πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους 

όρους των σχετικών τεχνικών οδηγιών και προδιαγραφών (Νόμος 2696/1999 - ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999, 

αρ. ΔΜΕΟ/ε/οικ/1102. ΦΕΚ 953/B’/24-10-1997, ΔΜΕΟ ε/οικ/720/13-11-92, ΦΕΚ 954/Β’/31-12-1986, 

ΦΕΚ 1061/Β’/13-10-1980).   

7) Τεχνικά στοιχεία, δηλαδή, τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και εργασιών 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης, την υποδομή – εξοπλισμό που διαθέτουν και οτιδήποτε 

άλλο κρίνεται απαραίτητο για την απόδειξη της ικανότητας εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας. 

Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 

οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της 

προσφοράς. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

συμμορφώνονται με: 

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 

και πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμα του 

οικονομικού φορέα που θα αναλάβει, την εγκατάσταση των προσφερόμενων εξοπλισμών. 

   

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
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Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια τα σχετικά με την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 

φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεση 

τους τους αναγκαίους  πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην 

ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Ειδικά όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος  Α’ του Ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνον εάν 

οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες. 

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. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή 

περισσοτέρων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει το δικό 

του Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) μαζί με χωριστό Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μια από τις 

οντότητες στις οποίες στηρίζεται. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 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 της 

παραγράφου 2.2.4 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 (Παράρτημα III) στην παρούσα, 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).  Στην  περίπτωση  που  
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προσφέρων  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις  ικανότητες  ενός  ή  περισσότερων φορέων 

υποβάλλει μαζί με το δικό του, τo Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  για κάθε 

φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

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,  επί  ποινή  απόρριψης  της προσφοράς,  από  

κάθε  ένα  από  τα  ως  άνω  πρόσωπα.  Η υποχρέωση υπογραφής αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα 

που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά 

περίπτωση.  

Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  το  Τυποποιημένο  

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 

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, δηλαδή μόνον στην 

περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων 

μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. 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- 2.2.8). 

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. 
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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 . 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα  

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του 

προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση 

που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας  

και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

γ) για την παραγράφο 2.2.3.3, 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 ή αίτησης συμμετοχής. 

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 , 2.2.3.2 και 2.2.3.3 καθώς 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. 
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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 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 

, 2.2.3.2, 2.2.3.3 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. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. 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 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 καταλληλόλητας 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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 

Υλικού 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές 

απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

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, 
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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 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. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν  

i) κατάλογος των εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενος από 

πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σημαντικότερων εργασιών  

ii) κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν 

την τελευταία τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή 

ιδιωτικού παραλήπτη 

β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην 

επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, 

όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης 

για την εκτέλεση του έργου· για την εκτέλεση του έργου 

γ) δήλωση στην οποία αναφέρονται το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου 

υπηρεσιών ή του εργολήπτη και ο αριθμός των στελεχών της επιχείρησής του κατά τα τελευταία 

τρία χρόνια 

δ) αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, 

να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας όσον αφορά τα προϊόντα που παρέχονται: 

i) περιγραφή ή φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να μπορεί να βεβαιώνεται 

κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής, 

ii) πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των αγαθών, 

επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα. 

Β. 5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Β. 6. 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 
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εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 

υπογραφής 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. 7. 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. 8. 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. 9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 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 

 Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της ποσότητας του προϋπολογισμού. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 

Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
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Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 

αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PortableDocumentFormat (PDF) που φέρει εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 

56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/2-6-17) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του Συστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής μετά από σχετική 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του οικονομικού φορέα, 

μπορεί να προβεί στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο Σύστημα πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να 

υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του Συστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προφοράς. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ψηφιακά 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. Ειδικότερα όσον αφορά στην 

συμπλήρωση του Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) τα μέλη της ένωσης ή 

κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος υποβάλουν χωριστό έντυπο  Τυποποιημένου Έντυπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που υπογράφεται ψηφιακά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 

παράγραφο 2.4.3. του παρόντος παραρτήματος. 

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την προδικαστική προσφυγή του άρθρου 360 

του Ν.4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω 

προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης 

και δε δύναται, με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή 

εμμέσως, τους όρους της. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι  

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά 

την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό 

αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

 

2.4.1 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
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διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 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)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 

σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία 

εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Υποβολή προσφορών για το διαγωνισμό αποκλειστικά σε έντυπη μορφή ή/και σε σφραγισμένους 

φακέλους (χωρίς δηλαδή να έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο 

σύστημα) δεν είναι αποδεκτή. Προσφορές τέτοιου είδους που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν  

στην Υπηρεσία δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν.4412/16 οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 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 (A' 188). Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η 

επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, 

εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 

2.4.1.2. 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. 

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. 

2.4.1.3. 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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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. 

2.4.1.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος). Στην συνέχεια, ο 

οικονομικός φορέας παράγει από το Σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία, τα οποία υπογράφονται με 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υπουργικής Απόφασης 

αριθμ. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/2-6-17) και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους 

(υπο)φακέλους της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα. 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. 

2.4.1.5. 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, 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 πρωτότυπη 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 
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υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς 

υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Ο έντυπος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς υποβάλλεται επί απόδειξή στο Πρωτόκολλο του  

Δήμου Λαυρεωτικής, επί της Οδού Κουντουριώτη 1, Λαύριο, Τ.Κ. 19500. 

και θα πρέπει να έχει εξωτερικά τις εξής ενδείξεις: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και η λέξη “ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ” με κεφαλαία γράμματα. 

β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.  

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

δ. Η καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

ε. Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr. 

στ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

ζ. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Στο φάκελο προσκομίζονται τα «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής 

προσφοράς». Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του 

μεγάλου όγκου vα τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 

ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 

Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της 

προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο) 

φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της 

προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο) φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού 

συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά”. 

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. 

 

2.4.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η 

εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, 

δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον 

προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής που είναι: 

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  2.2.9.1.  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  VI), 

 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. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν 

ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν 

προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν, υποβάλλοντα 

πίνακα προτεινόμενων υπεργολάβων, αναφέροντας το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης υπεργολαβίας η Αναθέτουσα Αρχή: 

α) επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους σύμφωνα με τα άρθρα 

73 και 74 του Ν.4412/16 και 

β) απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω 

επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. 

Η Τεχνική Προσφορά που συντάσσεται ανάλογα με τις απαιτήσεις, συμπληρώνοντας την ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί στην σχετική Μελέτη  “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 

καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης
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 και υποβολής οικονομικών προσφορών 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά». 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  

Ακόμα ο προσφέρων θα επισυνάψει επί ποινή αποκλεισμού στην ηλεκτρονική οικονομική  

προσφορά του , συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο 

Έντυπο Τιμολόγιο Προσφοράς (που περιέχεται στα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού στο 

ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ) σε μορφή pdf, όπου εκεί θα αποτυπωθούν οι προσφερόμενες τιμές 

μονάδος εκάστου είδους σε ευρώ ανά είδος, καθώς και η συνολική τιμή  σύμφωνα με τις ποσότητες 

του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών  στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης και όπως αναφέρεται και στην 

παρούσα διακήρυξη στην παράγραφο 5. 

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 συνολική τιμή υπερβαίνει  

τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή 

στα Παραρτήματα της παρούσας διακήρυξης. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι 

μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 229 από 300 

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 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 230 από 300 

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. 

 
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 364 και 366 του Ν.4412/2016, η ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την τέταρτη εργάσιμη ημέρα, μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Ειδικότερα 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» την 

……/……./2019 και ώρα .... 

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, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει  σε  

επόμενο στάδιο 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 : 
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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. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα 

με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές  

Κατόπιν η Επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης 

απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων με 

βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην 

Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του 

διαγωνισμού. 

Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή για το υπόψη 

στάδιο του διαγωνισμού. Το πρακτικό και η απόφαση αναρτώνται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο 

χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με 

χρήση του Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους 

συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

γ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών , σύμφωνα με την 

ανωτέρω παράγραφο 3.1.1,προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου. 

Η υποβολή των πρακτικών, γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων των γνωμοδοτικών οργάνων, οι 

κοινοποιήσεις και οι προσκλήσεις της αναθέτουσας αρχής προς τους οικονομικούς φορείς, οι 

διευκρινίσεις- συμπληρώσεις των τελευταίων προς την αναθέτουσα αρχή καθώς και κάθε άλλη 

επικοινωνία μεταξύ οικονομικών φορέων και αναθέτουσας αρχής πραγματοποιούνται μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. 

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. 
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Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με αποφάσεις του αποφαινόμενου  

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, ανά στάδιο, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω  

του ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4.  

της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου -  

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος τον «προσωρινό ανάδοχο» να υποβάλλει εντός 

προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.  

4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6.2 της 

παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

της παραγράφου 2.2.4 αυτής. 

Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά 

στον χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και ειδικότερα στον (υπό)φάκελο με την 

ένδειξη «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου». Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται σε 

μορφή αρχείων pdf. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 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. 

Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους οφείλει ο 

προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής, επί της Οδού 

Κουντουριώτη 1, Λαύριο,  τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 

περίπτωση, σε σφραγισμένο φάκελο με σήμανση : 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ και την λέξη “ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ” με κεφαλαία γράμματα. 

Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

Ο τίτλος της σύμβασης.  

Η καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης στη διαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr. 

Ο αριθμός της διακήρυξης. 

Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Η αρμόδια Επιτροπή, προβαίνει στην αποσφράγιση του ηλεκτρονικού και φυσικού φακέλου των 

δικαιολογητικών του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός 

http://www.promitheus.gov.gr/


 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 233 από 300 

ανάδοχος»), την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με πρόσκληση-ανακοίνωση μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. Στην συνέχεια η αρμόδια επιτροπή μονογράφει 

δε και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και προβαίνει στην 

αξιολόγηση τους για την πληρότητα και νομιμότητα τους. 

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 Ε.Ε.Ε.Σ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

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 

(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 Ε.Ε.Ε.Σ, 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 της παραγράφου 2.2.4 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. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 234 από 300 

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 

προτείνει: 

α. Κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο. 

β. Απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου 

γ. Κατακύρωση της εν λόγω προμήθειας στον προσφέροντα που υπέβαλε τη δεύτερη σε σειρά  

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής όταν διαπιστωθεί κατά τον 

σχετικό έλεγχο ότι ο προσφέροντας που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 2 

του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 71 του ιδίου νόμου. Ματαίωση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του 

Ν.4412/16. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 περί των 

αποτελεσμάτων του εν λόγω διαγωνισμού η οποία μαζί με το πρακτικό της σχετικής συνεδρίασης 

κοινοποιείται μέσω του Συστήματος σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Η υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου πραγματοποιείται μέσω της 

λειτουργικότητας του ηλεκτρονικού χώρου «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» του 

Συστήματος. 

Η προσκόμιση και συμπλήρωση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με την  

παρ.2 του άρθρου 103 καθώς και η υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών σύμφωνα με 

την περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 πραγματοποιείται μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. 

Με τον ίδιο τρόπο πραγματοποιείται ιδίως, υποβολή των πρακτικών, γνωμοδοτήσεων και 

εισηγήσεων των γνωμοδοτικών οργάνων, οι ειδοποιήσεις, κοινοποιήσεις και προσκλήσεις της 

αναθέτουσας αρχής προς τους οικονομικούς φορείς και τον προσωρινό ανάδοχο καθώς και κάθε 

άλλη επικοινωνία μεταξύ οικονομικών φορέων και αναθέτουσας αρχής. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη και στις διατάξεις του άρθρου 103 του 

Ν.4412/2016. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προσφύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης,  σύμφωνα με 

όσα ορίζονται ειδικώς στο άρθρο 26 και στο άρθρο 32 του Ν.4412/2016. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 2.4. της 

παρούσας. Η προθεσμία άσκησης της είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίησή της στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί μέσω του Συστήματος 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: 

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 2.2.6.2.(άρθρο 80 του Ν.4412/2016), έπειτα 

από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί μέσω του Συστήματος και των πιστοποιημένων σε αυτό χρηστών της, τον ανάδοχο να 

προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 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. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 

106 του Ν.4412/2016. 

 

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 πράξη 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 
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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. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής 

κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από 

τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 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 υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου, 

όπως    αυτό    παρατίθεται στο   Παράρτημα ΙII και 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. 

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, το 

οποίο 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. 
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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 διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλο 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 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 διαδικασίας σύναψης από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη, με τροποποίηση ή μη των όρων της. Ο Δήμος 

Λαυρεωτικής διατηρεί επίσης το δικαίωμα, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του 

Διαγωνισμού να  αποφασίσει  την  προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 26 και του άρθρου 32 του 

Ν. 4412/2016, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις τους. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του 

λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη 

αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου, των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται 

στην παρούσα, στο σύνολό τους. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και 

υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους  

βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες. 

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις 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 
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περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 

και να ισχύει τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη ισχύος της υπογραφείσας σύμβασης. 

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. 

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 στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της [ή στην περίπτωση που οι υπηρεσίες είναι 

διαιρετές και η παράδοση γίνεται τμηματικά: αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που  

αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά] 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, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση 

τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

 

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. 

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:  

α) Σύμβαση. 

β) Διακήρυξη. 

γ) Η μελέτη της παρούσας Διακήρυξης  

δ )Τεχνικές Προδιαγραφές. 

ε) Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

στ) Οικονομική προσφορά αναδόχου. 

 

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 θεσπιστεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
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κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Ειδικά στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

2939/2001, επιπλέον του όρου του παραπάνω εδαφίου περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος 

υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις 

υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της 

παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα 

αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο 

Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της 

παραγράφου 3.3 της παρούσης και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού,  

στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση 

των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 

105 του Ν.4412/2016. 

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. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το 

άρθρο 202 του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 

όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

 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. 

4.4.1. 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 προσκομίζοντας και τα τυχόν συμφωνητικά συνεργασίας. Ο 
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Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

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. 

4.4.2. 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 2.2.6.2 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 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. 

Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 131 του ν.4412/2016, οι απαιτούμενες πληροφορίες 

συνοδεύονται από την προσκόμιση του τυποποιημένου έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), του 

υπεργολάβου. Ωστόσο όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης, 

προσκομίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά  σχετικά δικαιολογητικά αντί του τυποποιημένου έντυπου 

υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.,. 

 

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 του αρμοδίου οργάνου . 

Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους για χρονικό διάστημα μέχρι και 

τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών με την  προϋπόθεση 

ότι δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασής της, υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών της 

μελέτης της προμήθειας ούτε περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση. 
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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. 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1  Τρόπος πληρωμής 

 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: 

Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται από τον Δήμο Λαυρεωτικής  μετά την 

παραλαβή των ειδών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως 

προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών. 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 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. 

Μετά από την παραλαβή και τοποθέτηση των υπό προμήθεια ειδών, την έκδοση του τιμολογίου του 

προμηθευτή, την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου 

ελέγχου από τις υπηρεσίες των φορέων και την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο 

φορέας υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την 

έκδοση του τιμολογίου(Π.Δ.166/2003) 

Επειδή η παράδοση των ειδών είναι τμηματική, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή είτε  

αμέσως μετά την παράδοση της κάθε φορά ποσότητας, είτε το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)  - 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το 

Ν.4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής 

αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του 

Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016). 
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5.1.1. 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 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) 

γ) με το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο, 

δ) με το τυχόν κόστος των δαπανών που θα προκύψουν από τον χημικό έλεγχο από  το Γενικό  

Χημείο του Κράτους ή από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που ανήκει στο δημόσιο τομέα ανάλογα 

με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή ελέγχου, αν και εφόσον ζητηθεί 

δειγματοληπτικός έλεγχος των ειδών από την Επιτροπή. 

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 

 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 στον 

χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 

και της παρούσας διακήρυξης. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με  απόφαση 

του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 

του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
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5.2.1. 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. 

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), 6.3. (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 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης,  

σώμα της οποίας τους κοινοποιείται . 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από αυτούς  

που αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής, 

προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία περί των κρατικών 

προμηθειών του Δημοσίου. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών - Παραγγελία 

 Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την παραγγελία προμήθειας, 

σε χρονικό διάστημα ενός μήνα (30) ημερών, να εφοδιάσει την Υπηρεσία με την παραγγελθείσα 

ποσότητα των ειδών και να τα τοποθετήσει όπου απαιτείται. 

6.1.1 Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας 

(ή της αντικατασταθείσας ποσότητας) πέραν της ορισθείσης προθεσμίας και εφόσον η καθυστέρηση 

υπερβαίνει τις δέκα εργάσιμες (10) ημέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς την Υπηρεσία ως 

ποινική ρήτρα ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του 

είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Για καθυστέρηση πέραν των τριών (3) και έως πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών, επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας του είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Για καθυστέρηση πέραν 

των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου και παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή καταπίπτει από την 

εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή. 

6.1.2 Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή  σε  ανωτέρα 

βία, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το συγκεκριμένο κώλυμα.   

Σε αυτή τη περίπτωση αφενός δεν επιβάλλεται πρόστιμο στον ανάδοχο και αφετέρου ο ανάδοχος  

δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 

6.1.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία και την επιτροπή παραλαβής, για την 

ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει και να τοποθετήσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

6.2 Παραλαβή υλικών 

 H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες (ή και δευτεροβάθμιες), που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1615 σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 

διενεργείται μακροσκοπικός έλεγχος 

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.Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου, 

κατά την παραλαβή των ειδών, επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόμενα στο Δελτίο Αποστολής 

και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων, ώστε αυτά να συμφωνούν 
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και μεταξύ τους και με το Δελτίο Παραγγελίας και να προβαίνει σε μακροσκοπικό έλεγχο των 

παραλαμβανόμενων προϊόντων για να διαπιστωθεί η καλή τους κατάσταση. 

6.2.1 Τα χορηγούμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, 

η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη των παραλαμβανόμενων ειδών 

ή την αντικατάστασή τους. 

6.2.2 Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών στον τόπο παράδοσης 

θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1 Σε περίπτωση προβλημάτων κατά την χρήση των υλικών ο ανάδοχος θα παρευρεθεί σε 

δοκιμή χρήσης του είδους και στην περίπτωση αστοχίας, υποχρεούται να αντικαταστήσει όλη την 

ποσότητα του υλικού που θα βρίσκεται στις αποθήκες των χώρων του Δήμου και των Νομικών 

Προσώπων. 

6.3.2 Σε περίπτωση απόρριψης των προσκομισθέντων ειδών λόγω κακής ποιότητας ή και 

συσκευασίας, ο προμηθευτής υποχρεούται άμεσα να προβεί σε αντικατάσταση των εν λόγω ειδών, 

εάν δε δεν το πράξει, δύναται η υπηρεσία να προμηθευτεί από το εμπόριο άλλα είδη με χρέωση του 

προμηθευτή. 

6.3.3 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας 

με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής 

υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε αυθημερόν από 

την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. 

6.3.4 Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν 

από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική 

εγγύηση που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

6.3.5 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

Προβλέπεται εγγυημένη λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας για ένα έτος μετά το πέρας 

της προμήθειας. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 

προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και 

σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 
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Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του 

αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο 

ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την 

έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 

εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις 

απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το 

συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής 

λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.4 Αναπροσαρμογή τιμής 

 Οι τιμές των προσφορών θα είναι σταθερές και αμετάβλητες κατά τη διάρκεια της προμήθειας και 

για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή της 

παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου της προμήθειας  υλικών συντήρησης αποκατάστασης Φοινικοδάσους Λαυρίου 

Αρ. Απόφ.:296/2018 

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 «κατάρτισης 

όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της 

προμήθειας  υλικών συντήρησης αποκατάστασης Φοινικοδάσους Λαυρίου», έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

28. Το Ν. 4412/16 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

29. Το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 
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30. 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» 

31. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

32. 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» 

33. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

34. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

35. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

36. Το Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

37. 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» 

38. Την υπ΄αρ. πρωτ. 5182/09-10-2017 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον Άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» του Χ.Π: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» (ΑΔΑ: 6ΨΦΦ46Ψ844-

1ΓΠ) 

39. Την με αριθμό 143.4 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (αρ. 

πρωτ. Δήμου Λαυρεωτικής 16531/29-10-2018), με την οποία εντάχθηκε η προμήθεια του θέματος 

με προϋπολογισμό ένταξης 275.306,00€ 

40. Την αριθμ.144/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο «Προμήθεια 

υλικών συντήρησης αποκατάστασης Φοινικοδάσους Λαυρίου», προϋπολογισμού δαπάνης 

458.843,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 

41. Την με αριθμό 218/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΘ6ΚΛ1-250), με την 

οποία εγκρίθηκε η υπ΄ αρ. 144/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥΣ ΛΑΥΡΙΟΥ» 

42. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 14917/14.12.2018 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ004200022 

43. Τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019 στον ΚΑ 

δαπανών 30-7135.019 του οποίου έχει εγγραφεί πίστωση  

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο 

διαγωνισμός αφορά την προμήθεια υλικών: 

• Για την αναβάθμιση και τη διαμόρφωση των χώρων πρασίνου 
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• Για την επαναλειτουργία της παιδικής χαράς 

• Για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων υποδομής 

• Για τη βελτίωση του αστικού εξοπλισμού σε όλη την έκταση του φοινικοδάσους σύμφωνα 

με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και της βιωσιμότητας των κοινοχρήστων χώρων, 

αυξάνοντας την ελκυστικότητα τους και την προσβασιμότητα τους 

Το σύνολο της εκτιμώμενης αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 458.843,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %, το οποίο αναλύεται ως: 

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 370.034,68 ευρώ 

ΦΠΑ 24%: 88.808,32 ευρώ 

Τελικό Σύνολο: 458.843,00 ευρώ 

Φορέας χρηματοδότησης είναι το  ‘’ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ’’,  Άξονας Προτεραιότητας 2, «Αστική 

Αναζωογόνηση 2017» του Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ». Το επιπλέον ποσό της 

σύμβασης θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Το συμβατικό αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης θα παραδοθεί τμηματικά. Η διάρκεια της 

σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για δώδεκα (12) μήνες. Προβλέπεται δικαίωμα 

χρονικής παράτασης μέχρι και τρεις (3) μήνες από τη λήξη της σύμβασης, με τους ίδιους όρους της 

αρχικής, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διενέργεια 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της ποσότητας του προϋπολογισμού. 

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 υπ’ αριθμ. πρωτ: 14917/14.12.2018 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, 

− Την υπ’ αριθμ.144/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
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προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της ποσότητας του προϋπολογισμού, 

όπως αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. 144/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

Β. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, ως ακολούθως: 

2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση      ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1  

Πόλη ΛΑΥΡΙΟ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 19500 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL305 

Τηλέφωνο 2292320147 

Φαξ 2292069130 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο nitsa@lavrio.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Γαϊτανιώ Μαργαρίτη, Μαρία Ζωή Παπαθανάση 

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 Μη Κυβερνητική Αναθέτουσα Αρχή 

Υποτομέας Ο.Τ.Α. 

Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 

www.promitheus.gov.gr 

γ) Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης 

παρέχονται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λαυρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα 

Κερατέας, Αθηνών - Σουνίου 37 – Κερατέα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια 

http://www.lavreotiki.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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υπάλληλος: κα Μαρία Ζωή Παπαθανάση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2299 3 20 234, fax: 2299 0 67900, 

e- mail: papathanasi@lavrio.gr 

2.4 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

 Είδος διαδικασίας 

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 τριάντα  (30) ημερών από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης  το  ‘’ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ’’, Άξονας Προτεραιότητας 2, «Αστική 

Αναζωογόνηση 2017» του Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και κάλυψη από Ίδιους 

πόρους του Δήμου του επιπλέον ποσού της σύμβασης από το ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο 

Ταμείο. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018 και 

2019, στον ΚΑ 1329.019  με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης αποκατάστασης Φοινικοδάσους 

Λαυρίου». 

2.5 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού  αντικειμένου  της 

σύμβασης 

 Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια υλικών συντήρησης αποκατάστασης Φοινικοδάσους 

Λαυρίου 

Η μελέτη περιλαμβάνει προμήθεια υλικών  

• Για την αναβάθμιση και τη διαμόρφωση των χώρων πρασίνου, 

• Για την επαναλειτουργία της παιδικής χαράς 

• Για την βελτίωση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων υποδομής και  

• Προμήθεια ειδών για την βελτίωση του αστικού εξοπλισμού σε όλη την έκταση του φοινικοδάσους 

σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και της βιωσιμότητας των κοινοχρήστων 

χώρων, αυξάνοντας την ελκυστικότητα τους και την προσβασιμότητα τους 

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των ειδών,   

η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής των ειδών του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Η Υπηρεσία θα κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού σε αυτόν τον προμηθευτή, η 

προσφορά του οποίου κρίθηκε οικονομικότερη για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού. 

Μειοδότης  ανακηρύσσεται ο προμηθευτής που προσέφερε τη χαμηλότερη συνολική καθαρή αξία, 

όπως αυτή θα προκύψει για τις προσφερόμενες τιμές μονάδος και για τις ποσότητες που 

αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Μελέτης. Η προσφερόμενη από τον ανάδοχο τιμή 
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μονάδος εκάστου είδους θα είναι σταθερή και αμετάβλητη και θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης χωρίς να υπόκειται σε  αναθεώρηση. 

Οι ενδιαφερόμενοι  υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών του προϋπολογισμού των 

ζητουμένων ειδών. 

Το σύνολο της εκτιμώμενης αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 458.843.00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 370.034.68 € και ΦΠΑ: 88.808.32 

€ ). 

Προσφορές που υπερβαίνουν το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης  ή αφορούν μέρος των 

ειδών  ή αφορούν μέρος της ποσότητας αυτών, στην οποία συμμετέχουν οι οικονομικοί φορείς 

κρίνονται ως απαράδεκτες και απορρίπτονται. 

Οι ποσότητες ανά είδος όπως αναφέρονται στην μελέτη είναι ενδεικτικές. Ο εκάστοτε φορέας 

υλοποίησης της σύμβασης , δηλαδή ο Δήμος, δεν υποχρεούται στην εξάντληση είτε των ποσοτήτων 

είτε της πίστωσης της σύμβασης. 

Το συμβατικό αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης θα παραδοθεί τμηματικά. Ο φορέας 

υλοποίησης διατηρεί το δικαίωμα να απορροφά κατά τη διάρκεια της σύμβασης τις αναγκαίες 

ποσότητες εκ των ειδών σύμφωνα με τις κάθε φορά διαμορφούμενες ανάγκες του, χωρίς όμως να 

υπερβαίνει το συνολικό ποσό της σύμβασης. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για δώδεκα (12) μήνες. Προβλέπεται 

δικαίωμα χρονικής παράτασης μέχρι και τρεις (3) μήνες από τη λήξη της σύμβασης, με τους ίδιους 

όρους της αρχικής, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης (υπό προμήθεια 

είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αυτών, ενδεικτικός προϋπολογισμός κλπ) δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I που αφορά την Μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1 Η ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 144/2017 ΜΕΛΕΤΗ  ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

3 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

4 ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

5   ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση 

ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού 

ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθειας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς 

υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους. Η συμμετοχή στο 

διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί 
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δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του 

υποψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο  

σύνολό τους. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των 

Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ 

ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες. 

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 26 και του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης  

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 

Η διακήρυξη, η ανάθεση και η εκτέλεση της παρούσας σύμβασης διέπεται από την κατωτέρω 

κείμενη νομοθεσία, τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και 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 κατωτέρω. 

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 ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει, 

• Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, 

• 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, 

• Του ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες  

διατάξεις» (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013), όπως ισχύει. Ν 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013), όπως ισχύει. 

• Του άρθρο 64 του νν.4172/2013 «Φορολογία  εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής  

του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07- 

2013), όπως ισχύει. 

• 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» 

• Του ν.3979/2011 ( Α 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» όπως 

ισχύει, 
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• Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως 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. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα του άρθρου 72 παρ. 1δ με το οποίο 

προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη 

διακήρυξη και αποφασίζει για την έγκριση δαπανών καθώς και τη διάθεση των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού. 

• Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

• Του ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 τ. Α’/ 8-6-2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

• Του ν.3419/2005 (Α 114) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» όπως συμπληρώθηκε με το Ν.3853/2010 (Α 90) «Απλοποίηση 

διαδικασιών σύστασης προσωπικών κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις» και με το 

Ν.4250/2014«Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)  και 

λοιπές ρυθμίσεις» (Α 74). 

• Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

• Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,όπως ισχύει 

• Του ν.1497/1984 (Α΄188) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης 

των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων», 

• Του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

• Του π.δ. 38/2017 «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών» (Α΄ 63/04-05-2017). 

• Του π.δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (Α΄ 64/ 04-05-2017) 

• Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

• Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία” 

• Της υπ' αριθμ. 1191/14-03-2017 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού 

της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 
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παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν.4412/2016)» (Β 969/22-03-2017). 

• 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» 

• 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.)», 

• Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

• 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 και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις της 

ευρωπαϊκής και εσωτερικής νομοθεσίας που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

• Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019 και 2020 

• Την ανάγκη του Δήμου  για την προμήθεια των  ειδών . 

• Την απόφαση αριθ. 143.4/2018  του Δ.Σ. του Δήμου με την οποία: “Εγκρίνει τη διενέργεια 

της προμήθειας  για το Δήμο Λαυρεωτικής, και την ανάδειξη των προμηθευτών, για το Δήμο να γίνει 

από το Δήμο Λαυρεωτικής, που θα διενεργήσει ενιαίο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

προϋπολογισμού 458.843,00 €, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. 

• Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων, για την προμήθεια, συνολικού ποσού 458.843,00 €. 

(ΑΔΑΜ:………………………………) 

• Την 144/2017 μελέτη του Δήμου για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης αποκατάστασης 

Φοινικοδάσους Λαυρίου»  συνολικής δαπάνης 458.843,00 € συμπ/νου του Φ.Π.Α. 

• την απόφαση ……/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: 

1. Εγκρίνει τη διενέργεια από το Δήμο Λαυρεωτικής   ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την ανάδειξη του προμηθευτή, της προμήθειας  για το Δήμο Λαυρεωτικής, προϋπολογισμού 

458.843,00 € σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, για όλες ποσότητες  που αναφέρονται στη μελέτη,  

και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης αυτού. 

2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών ως αυτές καθορίζονται στη 

συνημμένη τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας. 

3. Συγκροτήσει Επιτροπή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διεξαγωγής του ανοιχτού 

διαγωνισμού για την προαναφερόμενη Προμήθεια από τρία τακτικά μέλη και τρία 

αναπληρωματικά μέλη, υπαλλήλους του Δήμου, με τις προαναφερόμενες στην εισήγηση 
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αρμοδιότητες. 

• Η υπ’ αριθμ. ………………../2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Λαυρεωτικής 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

 Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ..../....../........και ώρα .......... 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr ,   την ………., ημέρα ………… και ώρα …. την ………., ημέρα ………… και ώρα  

1.6 Δημοσιότητα 

 Α. Δημοσίευση στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 

……/………/……... στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε τον συστημικό αριθμό όπως αναφέρεται 

ανωτέρω. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα 

με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και 

συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.lavteotiki.gr 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007 και 46 του Ν. 3801/2009, σε συνδυασμό με τα άρθρα 

377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016. 

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 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.lavteotiki.gr/
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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. 

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Γενικές Πληροφορίες 

 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 η προκήρυξη (ΑΔΑΜ …………………………………) 

 η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ βλέπε άνω) με τα Παραρτήματα που αποτελούν  

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]. 

 η 144/2017 Μελέτη  της  Δ/ΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου. 

 ο Προϋπολογισμός της παρούσας. 

 η Οικονομική προσφορά αναδόχου. 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,  

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

3.1.1 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), 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου : www.lavreotiki.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το 

Γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του 

Συστήματος (διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr) κατά περίπτωση με: 

“την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα δια της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία»  

την υποβολή σχετικών στοιχείων από την αναθέτουσα αρχή στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων 

Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» του παρόντος διαγωνισμού 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.lavreotiki.gr./
http://www.promitheus.gov.gr/
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την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» 

3.1.2 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο επτά (7) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και αυτές παρέχονται έξι (6)  

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο 

του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος ή και της ανάρτησης αυτών στον  ηλεκτρονικό 

χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», Κατηγορία «Προς Προμηθευτή, Διακήρυξη και 

Δημοσίευση στο Portal» αντίστοιχα. 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: 

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. 

3.1.3 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν 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. 

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). 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 

είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 

53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται 

στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το 

νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 

Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ.  

και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα πρέπει 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, την Αγγλική, 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 

3.1.4 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης 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.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

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. 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφραση. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των  οικονομικών 

φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. Δεν επιτρέπεται η 

κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 
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Στην εγγυητική επιστολή και στα δελτία σύστασης αρχικής χρηματικής εγγυοδοτικής 

παρακαταθηκής, θα αναφέρεται ρητά ο αριθμός της Διακήρυξης για την οποία υποβάλλει 

προσφορά. 

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 ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού, 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. 

Στην περίπτωση υποβολής γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου Λαυρεωτικής  

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το περιεχόμενο της παρακαταθήκης πρέπει να αναφέρει 

ότι διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση που εκδοθεί γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού δεν θα ισχύει ο όρος ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 

η εγγύηση και το δελτίο σύστασης αρχικής χρηματικής εγγυοδοτικής παρακαταθήκης καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών  υπάρχουν στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Διακήρυξης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

3.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

3.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

3.2.1.1. 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.), 
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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. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα 

ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η ανάθεση της σύμβασης εφόσον η 

λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης 

της σύμβασης σε αυτήν, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης 

δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των 

προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς 

με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο 

εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της  ολοκλήρωσης 

αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και 

στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί 

με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

2.2.1.2. 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)» και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 

διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες Ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης 

του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και 

χρήσης του συστήματος, και ενημερώνει σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα τον υποψήφιο χρήστη. 
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Οι προσφορές υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών 

προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά 

υποχρεωτικά 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 κάθε μέλους της ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής 

αυτής. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» στο άρθρο 6 της Π1/2390/2013 

Υπουργικής Απόφασης. 

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α' 147) και την 

της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» . 

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό με την παρούσα Διακήρυξη είναι ανοικτή, επί ίσοις 

όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 

παρούσα Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. 

3.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

3.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για 

ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας των ειδών για τα 

οποία υποβάλλεται προσφορά, εκτός ΦΠΑ. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα 

κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ' όψη. 

Ειδικότερα   η εγγύηση συμμέτοχης θα ανέρχεται στο ποσό των 7.400,69  ευρώ. 

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, δηλαδή μέχρι …../……/2019 

αλλιώς 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. 

Στο Παράρτημα IΙ της παρούσας υπάρχουν υποδείγματα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

3.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης. 
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 

αυτών, και 

3.2.2.3. 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 2.2.4, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 

προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

3.2.3 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: 

3.2.3.1. 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 
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Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

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 ). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις  βάρος 

του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα  

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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. 

3.2.3.2. 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 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. 

3.2.3.3. α)   Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
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συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος [όπως ενδεικτικά δημόσιας υγείας 

ή προστασίας του περιβάλλοντος συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.]   

[Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 

2.2.3.1 και 2.2.3.2. (παρ. 1 και 2 περ. α & β του άρθρου 73) αποτελεί δυνατότητα της Α.Α. (πρβλ. 73 

παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα 

διαγράφει την   παράγραφο αυτή] 

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, 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.  

3.2.3.4. 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, 

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) 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, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
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αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) 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 23 της παρούσας, 

(η) 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, 

(θ) 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. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία 

σύναψης της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.9.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω  περιπτώσεις 

2.2.9.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 ,2.2.3.3 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. 

2.2.9.8. 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. 

2.2.9.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
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άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 Κριτήρια Επιλογής  

2.2.10 Καταλληλόλητα 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 Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο 

Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

2.2.11 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι διαθέτουν γενικό μέσο κύκλο εργασιών των τριών 

τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων  (αθροιστικά) τουλάχιστον ίσο του συνολικού προϋπολογισμού  

της Μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. Αυτό θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση των αντίστοιχων ισολογισμών 

μέσα στο φάκελο της προσφοράς του συμμετέχοντος. 

2.2.12 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατ’ ελάχιστον, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν: 

8) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών 

προδιαγραφών της υπ΄αρ.144/2017 Μελέτης, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών 

µε αυτήν διατάξεων και κείµενων νόµων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

9) Οι διαγωνιζόµενοι επί ποινή αποκλεισµού θα υποβάλουν, τις πιστοποιήσεις που αναφέρονται στην 

Τεχνική Περιγραφή της µελέτης. 

10) Πιστοποιητικό   εκδοθέν στο όνομά του κατασκευαστή των δαπέδων ασφαλείας  από 

αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, με το οποίο να αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με τις 

απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων: EN 1176-1:2008, EN 1177:2008 και EN 71-3 (σχετικά με 

την ασφάλεια των δαπέδων ασφαλείας) καθώς και αντίγραφο κάθε έκθεσης δοκιμής που έχουν 

υποστεί τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας για το επιτρεπόμενο ύψος πτώσης σε συμμόρφωση με το 
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ΕΝ 1176-1:2008 και το EN 1177:2008. Επιτρεπόμενο ύψος πτώσης κατ’ ελάχιστον 1,40m για δάπεδο 

ασφαλείας 500x500x40mm. Τα δάπεδα ασφαλείας να συνοδεύονται από Έκθεση ταξινόμησης 

αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό ταξινομείται, ως προς 

την αντίδραση στη φωτιά, στην κατηγορία Ε_fl. 

11) Πιστοποιητικό παραγωγής της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού παιδικής χαράς σύμφωνα 

με το πρώτυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-2008 (Μέρος 1-6). 

12) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) του κατασκευαστή των οργάνων παιδικής χαράς και των 

δαπέδων ασφαλείας,  για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για μία πενταετία καθώς και δήλωση 

με την οποία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή τους την καλή 

λειτουργία του υπό προμήθεια είδους και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα 

οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση τους. 

13) Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή 

ισοδύναμο του  κατασκευαστή  του εξοπλισμού παιδικής χαράς. 

14) Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή 

ισοδύναμο του  κατασκευαστή  επίπλων εξωτερικού χώρου και κήπου και εξοπλισμού αναψυχής 

(Αστικού Εξοπλισμού). 

15) Τα όργανα παιδικής χαράς  επί ποινή αποκλεισμού θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έντυπα 

για την τοποθέτηση και συντήρηση τους δηλ.: σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και 

του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης. 

16) Τεχνικά στοιχεία, δηλαδή, τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και εργασιών σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις της μελέτης, την υποδομή – εξοπλισμό που διαθέτουν και οτιδήποτε άλλο κρίνεται 

απαραίτητο για την απόδειξη της ικανότητας εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας.  

Στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται 

οικονοµικά στοιχεία. Ενδεχόµενη εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της 

προσφοράς. 

2.2.13 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

συμμορφώνονται με: 

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 

και πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμα του 

οικονομικού φορέα που θα αναλάβει, την εγκατάσταση των προσφερόμενων εξοπλισμών (παιδικής 

χαράς, οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου, αστικού εξοπλισμού).   

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 

και πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμα του 

κατασκευαστή των οργάνων παιδικής χαράς, του κατασκευαστή των οργάνων γυμναστικής 

εξωτερικού χώρου και του κατασκευαστή των δαπέδων ασφαλείας. 
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Πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001:2011 ή  ισοδύναμου της εκάστοτε 

κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού παιδικής χαράς, των οργάνων γυμναστικής εξωτερικού 

χώρου και των δαπέδων ασφαλείας σχετικά με την κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς και 

δαπέδων ασφαλείας. 

Πιστοποιητικό OSHAS 18001: 2007 ή ισοδύναμο  Συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας για 

την δραστηριότητα της κατασκευής και συντήρησης έργων πρασίνου.       

Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο Συστήματος Περιβαλλοντικής  διαχείρισης  για τη 

δραστηριότητα κατασκευής και συντήρησης έργων πρασίνου  

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο Συστήματος  διαχείρισης  Ποιότητας για τη 

δραστηριότητα κατασκευής και συντήρησης έργων πρασίνου 

Πιστοποιητικό SA 8000:2008 ή ισοδύναμο Κοινωνικής υπευθυνότητας για την δραστηριότητα 

κατασκευής και συντήρησης έργων πρασίνου 

Το Ευρωπαϊκό πρότυπο βάσει του οποίου κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί 

το κάθε  μεμονωμένο όργανο είναι το ΕΝ16630 :2015, τα αντίστοιχα  πιστοποιητικά θα κατατεθούν  

στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντος. 

2.2.14 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια τα σχετικά με την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 

φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεση 

τους τους αναγκαίους  πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην 

ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Ειδικά όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος  Α’ του Ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων , μόνον εάν 

οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες. 

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. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή 

περισσοτέρων άλλων οντοτήτων , πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει το δικό 

του Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) μαζί με χωριστό Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης 
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(ΕΕΕΣ)  όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μια από τις οντότητες στις οποίες 

στηρίζεται. 

2.2.15 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.3 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 της 

παραγράφου 2.2.4 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 

Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

Παράρτημα V, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 

1599/1986. 

Το Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)   καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του 

τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από 

τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του παραρτήματος 1. 

Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι δυνατή, με μόνη την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική  απόδειξη 

των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 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 για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.4 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 

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, δηλαδή μόνον στην 

περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων 

μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
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συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

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 

Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  του άρθρου 79 παρ. 1 και 3 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 . 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα  

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του 

προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση 

που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας  

και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 
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γ) για την παραγράφο 2.2.3.3, 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 ή αίτησης συμμετοχής. 

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 , 2.2.3.2 και 2.2.3.3 καθώς 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 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 

2.2.3.2, 2.2.3.3 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. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. 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 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 καταλληλόλητας 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 
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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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 

Υλικού 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές 

απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

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 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. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν  

i) κατάλογος των εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενος από 

πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σημαντικότερων εργασιών·  

ii) κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν 

την τελευταία τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή 

ιδιωτικού παραλήπτη.  

β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην 

επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, 

όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης 

για την εκτέλεση του έργου· για την εκτέλεση του έργου· 

γ) δήλωση στην οποία αναφέρονται το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου 

υπηρεσιών ή του εργολήπτη και ο αριθμός των στελεχών της επιχείρησής του κατά τα τελευταία 

τρία χρόνια· 

δ) αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, 

να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας· όσον αφορά τα προϊόντα που παρέχονται: 

i) περιγραφή ή φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να μπορεί να βεβαιώνεται 

κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής, 
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ii) πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των αγαθών, 

επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Β.6. 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 

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.7. 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.8. 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.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 

πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
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2.5 Κριτήρια Ανάθεσης 

 Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της ποσότητας του προϋπολογισμού. 

2.6 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 

Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 

αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PortableDocumentFormat (PDF) που φέρει εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 

56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/2-6-17) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του Συστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής μετά από σχετική 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του οικονομικού φορέα, 

μπορεί να προβεί στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο Σύστημα πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να 

υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του Συστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προφοράς. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ψηφιακά 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. Ειδικότερα όσον αφορά στην 

συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)    τα μέλη της ένωσης ή 

κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος υποβάλουν χωριστό έντυπο Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) που υπογράφεται ψηφιακά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 

παράγραφο 2.4.3. του παρόντος παραρτήματος. 

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την προδικαστική προσφυγή του άρθρου 360 

του Ν.4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω 

προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης 

και δε δύναται, με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή 

εμμέσως, τους όρους της. 
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Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι  

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά 

την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό 

αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

2.6.1 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.6.1.1. 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 (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 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)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 

σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία 

εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Υποβολή προσφορών για το διαγωνισμό αποκλειστικά σε έντυπη μορφή ή/και σε σφραγισμένους 

φακέλους (χωρίς δηλαδή να έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο 

σύστημα) δεν είναι αποδεκτή. Προσφορές τέτοιου είδους που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν  

στην Υπηρεσία δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν.4412/16 οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 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 (A' 188). Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η 

επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, 

εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 

2.6.1.2. 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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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. 

2.6.1.3. 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. 

2.6.1.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια, ο 

οικονομικός φορέας παράγει από το Σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία, τα οποία υπογράφονται με 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υπουργικής Απόφασης 

αριθμ. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/2-6-17) και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους 

(υπο)φακέλους της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα. 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. 

2.6.1.5. 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. 
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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, 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 πρωτότυπη 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. 

Ο έντυπος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς υποβάλλεται επί απόδειξή στο Πρωτόκολλο του  

Δήμου Λαυρεωτικής, επί της Οδού Κουντουριώτη 1, Λαύριο, Τ.Κ. 19500. 

και θα πρέπει να έχει εξωτερικά τις εξής ενδείξεις: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και η λέξη “ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ” με κεφαλαία γράμματα. 

β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.  

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

δ. Η καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

ε. Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr. 

στ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

ζ. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Στο φάκελο προσκομίζονται τα «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής 

προσφοράς». Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του 

μεγάλου όγκου vα τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 

ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 

Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της 

προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο) 

φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της 

προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο) φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού 

συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά”. 

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 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν  

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.6.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η 

εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, 

δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον 

προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής που είναι: 

α) Tο Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 

79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι 

προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)   το 

οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου ΧΜL και PDF, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα 

V). 

O προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να αποθηκεύσει το αρχείο espd-request.xml στον 

υπολογιστή του, να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu./growth/tools-databases/espd, να 

επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ. 

Έπειτα συμπληρώνει τα πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή , καθώς και τα πεδία 

με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης, επιλέγει «Εκτύπωση» σε μορφή pdf και αποθηκεύει το 

αρχείο στον υπολογιστή του. Τέλος υπογράφει ψηφιακά το αρχείο και το υποβάλλει. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)   για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

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. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν 

ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν 

προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν, υποβάλλοντα 

πίνακα προτεινόμενων υπεργολάβων, αναφέροντας το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης υπεργολαβίας η Αναθέτουσα Αρχή: 

α) επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους σύμφωνα με τα άρθρα 

73 και 74 του Ν.4412/16 και 

β) απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω 

επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://ec.europa.eu./growth/tools-databases/espd
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Η Τεχνική Προσφορά που συντάσσεται ανάλογα με τις απαιτήσεις, συμπληρώνοντας την ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί στην σχετική Μελέτη  “ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 

καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

2.4.7 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης

 και υποβολής οικονομικών προσφορών 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά». 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.   

Ακόμα ο προσφέρων θα επισυνάψει επί ποινή αποκλεισμού στην ηλεκτρονική οικονομική  

προσφορά του , συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο 

Έντυπο Τιμολόγιο Προσφοράς(που περιέχεται στα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού στο 

ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ) σε μορφή pdf, όπου εκεί θα αποτυπωθούν οι προσφερόμενες τιμές 

μονάδος εκάστου είδους σε ευρώ ανά είδος, καθώς και η συνολική τιμή  σύμφωνα με τις ποσότητες 

του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών  στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης και όπως αναφέρεται και στην 

παρούσα διακήρυξη στην παράγραφο 5. 
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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 συνολική τιμή υπερβαίνει  

τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή 

στα Παραρτήματα της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.8 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι 

(6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

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. 

2.4.9 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, 
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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 

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. 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 364 και 366 του Ν.4412/2016, η ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την τέταρτη εργάσιμη ημέρα, μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Ειδικότερα 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» την 

……/……./2019 και ώρα ... 

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, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει  σε  

επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, 

με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 

εμπιστευτικές. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 282 από 300 

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. 

6.4.1 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. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα 

με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης 

και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές  

Κατόπιν η Επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης 

απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων με 

βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην 

Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του 

διαγωνισμού. 

Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή για το υπόψη 

στάδιο του διαγωνισμού. Το πρακτικό και η απόφαση αναρτώνται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο 

χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με 

χρήση του Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους 

συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

γ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών , σύμφωνα με την 

ανωτέρω παράγραφο 3.1.1,προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου. 

Η υποβολή των πρακτικών, γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων των γνωμοδοτικών οργάνων, οι 

κοινοποιήσεις και οι προσκλήσεις της αναθέτουσας αρχής προς τους οικονομικούς φορείς, οι 

διευκρινίσεις- συμπληρώσεις των τελευταίων προς την αναθέτουσα αρχή καθώς και κάθε άλλη 

επικοινωνία μεταξύ οικονομικών φορέων και αναθέτουσας αρχής πραγματοποιούνται μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. 
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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 αποφάσεις του αποφαινόμενου  

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, ανά στάδιο, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω  

του ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4.  

της παρούσας. 

6.5 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου  

- Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος τον «προσωρινό ανάδοχο» να υποβάλλει εντός 

προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.  

4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6.2 της 

παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

της παραγράφου 2.2.4 αυτής. 

Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά 

στον χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και ειδικότερα στον (υπό)φάκελο με την 

ένδειξη «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου». Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται σε 

μορφή αρχείων pdf. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 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. 

Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους οφείλει ο 

προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής, επί της Οδού 

Κουντουριώτη 1, Λαύριο,  τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 

περίπτωση, σε σφραγισμένο φάκελο με σήμανση : 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ και την λέξη “ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ” με κεφαλαία γράμματα. 

Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
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Ο τίτλος της σύμβασης. 

Η καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιοληγητικών κατακύρωσης στη διαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr. 

Ο αριθμός της διακήρυξης. 

Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Η αρμόδια Επιτροπή, προβαίνει στην αποσφράγιση του ηλεκτρονικού και φυσικού φακέλου των 

δικαιολογητικών του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός 

ανάδοχος»), την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με πρόσκληση-ανακοίνωση μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. Στην συνέχεια η αρμόδια επιτροπή μονογράφει 

δε και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και προβαίνει στην 

αξιολόγηση τους για την πληρότητα και νομιμότητα τους. 

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: 

iv) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 

με το Ε.Ε.Ε.Σ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

v) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 

vi) 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 

(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 Ε.Ε.Ε.Σ, 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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 της παραγράφου 2.2.4 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: 

α. Κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο. β. Απόρριψη της προσφοράς του 

προσωρινού αναδόχου 

γ. Κατακύρωση της εν λόγω προμήθειας στον προσφέροντα που υπέβαλε τη δεύτερη σε σειρά  

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής όταν διαπιστωθεί κατά τον 

σχετικό έλεγχο ότι ο προσφέροντας που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 2 

του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 71 του ιδίου νόμου. 

δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 

106 του Ν.4412/16. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 περί των 

αποτελεσμάτων του εν λόγω διαγωνισμού η οποία μαζί με το πρακτικό της σχετικής συνεδρίασης 

κοινοποιείται μέσω του Συστήματος σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Η υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου πραγματοποιείται μέσω της 

λειτουργικότητας του ηλεκτρονικού χώρου «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» του 

Συστήματος. 

Η προσκόμιση και συμπλήρωση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με την  

παρ.2 του άρθρου 103 καθώς και η υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών σύμφωνα με 

την περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 πραγματοποιείται μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. 

Με τον ίδιο τρόπο πραγματοποιείται ιδίως, υποβολή των πρακτικών, γνωμοδοτήσεων και 

εισηγήσεων των γνωμοδοτικών οργάνων, οι ειδοποιήσεις, κοινοποιήσεις και προσκλήσεις της 

αναθέτουσας αρχής προς τους οικονομικούς φορείς και τον προσωρινό ανάδοχο καθώς και κάθε 

άλλη επικοινωνία μεταξύ οικονομικών φορέων και αναθέτουσας αρχής. 
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Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη και στις διατάξεις του άρθρου 103 του 

Ν.4412/2016. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προσφύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης,  σύμφωνα με 

όσα ορίζονται ειδικώς στο άρθρο 26 και στο άρθρο 32 του Ν.4412/2016. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 2.4. της 

παρούσας. Η προθεσμία άσκησης της είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίησή της στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

6.6 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί μέσω του Συστήματος 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: 

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 2.2.6.2.(άρθρο 80 του Ν.4412/2016), έπειτα 

από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί μέσω του Συστήματος και των πιστοποιημένων σε αυτό χρηστών της, τον ανάδοχο να 

προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 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. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 

106 του Ν.4412/2016. 

6.7 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
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 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 πράξη 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. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής 

κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από 

τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 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 υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου, 

όπως    αυτό    παρατίθεται στο   Παράρτημα ΙII και 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. 

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, το 

οποίο 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 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 288 από 300 

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. 

6.8 Ματαίωση Διαδικασίας 

 Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλο 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 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 διαδικασίας σύναψης από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη, με τροποποίηση ή μη των όρων της. Ο Δήμος 

Λαυρεωτικής διατηρεί επίσης το δικαίωμα, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του 

Διαγωνισμού να  αποφασίσει  την  προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 26 και του άρθρου 32 του 

Ν. 4412/2016, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις τους. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του 

λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη 

αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου, των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται 

στην παρούσα, στο σύνολό τους. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και 

υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους  

βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες. 

 

7. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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7.1 Εγγυήσεις 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 II της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 

και να ισχύει τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη ισχύος της υπογραφείσας σύμβασης. 

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. 

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 στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της [ή στην περίπτωση που οι υπηρεσίες είναι 

διαιρετές και η παράδοση γίνεται τμηματικά: αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που  

αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά] 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, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση 

τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

7.2 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. 

7.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
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Ειδικά στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

2939/2001, επιπλέον του όρου του παραπάνω εδαφίου περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος 

υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις 

υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της 

παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα 

αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο 

Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της 

παραγράφου 3.3 της παρούσης και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού,  

στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση 

των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 

105 του Ν.4412/2016 . 

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. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το 

άρθρο 202 του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 

όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

7.4 Υπεργολαβία 

 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. 

4.6.1. 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 προσκομίζοντας και τα τυχόν συμφωνητικά συνεργασίας. Ο 

Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
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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. 

4.6.2. 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 2.2.6.2 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 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. 

Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 131 του ν.4412/2016, οι απαιτούμενες πληροφορίες 

συνοδεύονται από την προσκόμιση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφού Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  του 

υπεργολάβου. Ωστόσο όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης, 

προσκομίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά  σχετικά δικαιολογητικά αντί του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 

Έγγραφού Σύμβασης (ΕΕΕΣ) . 

4.7 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 του αρμοδίου οργάνου . 

Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους για χρονικό διάστημα μέχρι 

και τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών με την  

προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασής της, υπέρβαση των ποσοτήτων των 

ειδών της μελέτης της προμήθειας ούτε περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση. 

4.8 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: 
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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. 

 

8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

8.1 Τρόπος πληρωμής 

 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: 

Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται από τον Δήμο Λαυρεωτικής  μετά την 

παραλαβή των ειδών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως 

προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών. 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 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. 

Μετά από την παραλαβή και τοποθέτηση των υπό προμήθεια ειδών, την έκδοση του τιμολογίου του 

προμηθευτή, την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου 

ελέγχου από τις υπηρεσίες των φορέων και την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο 

φορέας υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την 

έκδοση του τιμολογίου(Π.Δ.166/2003) 

Επειδή η παράδοση των ειδών είναι τμηματική, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή είτε  

αμέσως μετά την παράδοση της κάθε φορά ποσότητας, είτε το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)  - 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το 

Ν.4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής 

αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του 

Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016). 

5.3.1. 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: 
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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 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και  κρατήσεων 

της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

γ) με το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο, 

δ) με το τυχόν κόστος των δαπανών που θα προκύψουν από τον χημικό έλεγχο από  το Γενικό  

Χημείο του Κράτους ή από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που ανήκει στο δημόσιο τομέα ανάλογα 

με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή ελέγχου, αν και εφόσον ζητηθεί 

δειγματοληπτικός έλεγχος των ειδών από την Επιτροπή. 

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. 

5.4 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

 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 στον 

χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 

και της παρούσας διακήρυξης. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με  απόφαση 

του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 

του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.4.1. 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. 
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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. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε  

όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.5 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), 6.3. (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 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης,  

σώμα της οποίας τους κοινοποιείται . 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από αυτούς  

που αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής, 

προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία περί των κρατικών 

προμηθειών του Δημοσίου. 

 

9. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 Χρόνος παράδοσης υλικών - Παραγγελία 

 Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την παραγγελία προμήθειας, 

σε χρονικό διάστημα ενός μήνα (30) ημερών, να εφοδιάσει την Υπηρεσία με την παραγγελθείσα 

ποσότητα των ειδών και να τα τοποθετήσει όπου απαιτείται. 

9.1.1 Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας 

(ή της αντικατασταθείσας ποσότητας) πέραν της ορισθείσης προθεσμίας και εφόσον η καθυστέρηση 

υπερβαίνει τις δέκα εργάσιμες (10) ημέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς την Υπηρεσία ως 

ποινική ρήτρα ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του 
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είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Για καθυστέρηση πέραν των τριών (3) και έως πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών, επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας του είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Για καθυστέρηση πέραν 

των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου και παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή καταπίπτει από την 

εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή. 

9.1.2 Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή  σε  ανωτέρα 

βία, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το συγκεκριμένο κώλυμα. 

Σε αυτή τη περίπτωση αφενός δεν επιβάλλεται πρόστιμο στον ανάδοχο και αφετέρου ο ανάδοχος  

δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 

9.1.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία και την επιτροπή παραλαβής, για την 

ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει και να τοποθετήσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

9.2 Παραλαβή υλικών 

 H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες (ή και δευτεροβάθμιες), που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1615 σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 

διενεργείται μακροσκοπικός έλεγχος. 

9.2.1 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. 

9.2.2 Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου, κατά την παραλαβή των ειδών, επιβάλλεται 

να ελέγχει τα αναγραφόμενα στο Δελτίο Αποστολής και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των 

συσκευασιών των προϊόντων, ώστε αυτά να συμφωνούν και μεταξύ τους και με το Δελτίο 

Παραγγελίας και να προβαίνει σε μακροσκοπικό έλεγχο των παραλαμβανόμενων προϊόντων για να 

διαπιστωθεί η καλή τους κατάσταση. 

9.2.3 Τα χορηγούμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

9.2.4 Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 

προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη των 

παραλαμβανόμενων ειδών ή την αντικατάστασή τους. 

9.2.5 Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών στον τόπο παράδοσης 

θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1 Σε περίπτωση προβλημάτων κατά την χρήση των υλικών ο ανάδοχος θα παρευρεθεί σε 

δοκιμή χρήσης του είδους και στην περίπτωση αστοχίας, υποχρεούται να αντικαταστήσει όλη την 
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ποσότητα του υλικού που θα βρίσκεται στις αποθήκες των χώρων του Δήμου και των Νομικών 

Προσώπων. 

6.4.2 Σε περίπτωση απόρριψης των προσκομισθέντων ειδών λόγω κακής ποιότητας ή και 

συσκευασίας, ο προμηθευτής υποχρεούται άμεσα να προβεί σε αντικατάσταση των εν λόγω ειδών, 

εάν δε δεν το πράξει, δύναται η υπηρεσία να προμηθευτεί από το εμπόριο άλλα είδη με χρέωση του 

προμηθευτή. 

6.4.3 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας 

με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής 

υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε αυθημερόν από 

την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. 

6.4.4 Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν 

από την αντικατάστασή τους,  με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική 

εγγύηση που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

6.4.5 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Προβλέπεται εγγυημένη λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας για ένα έτος μετά το 

πέρας της προμήθειας. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 

προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και 

σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του 

αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο 

ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την 

έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 

εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις 

απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το 

συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής 

λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το 
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αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. Κατά την τοποθέτηση των υλικών θα επιβλέπει υποχρεωτικά 

μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής. 

6.6 Αναπροσαρμογή τιμής 

Οι τιμές των προσφορών θα είναι σταθερές και αμετάβλητες κατά τη διάρκεια της προμήθειας και 

για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή της 

παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 
 
ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας αδρανών υλικών 3Α Δήμου Λαυρεωτικής, λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης 

Αρ. Απόφ.: 297/2018 

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 «απ’ ευθείας ανάθεσης της 

προμήθειας αδρανών υλικών 3Α Δήμου Λαυρεωτικής, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω: 

− Τις διατάξεις της περ.δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, περί αρμοδιοτήτων της 

Οικονομικής Επιτροπής, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 

«……δ1) Αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής 

υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

− δ2) Αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή 

οικονομικού αντικειμένου, συμβάσεων ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον 

Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει 

το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της….» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16 «…γ) στο μέτρο που είναι 

απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα 

για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις 

ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που 

επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε 

καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ.6 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 158, παρ. 7 του Ν.3463/2016 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): «Κύρωση 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
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− Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): «Ανάληψη υποχρεώσεων 

από τους διατάκτες» 

− Την απόφαση ΥΠ.ΟΙΚ. 2/47972/0026/15-6-18 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ): «Οδηγίες για την τήρηση 

του Μητρώου Δεσμεύσεων» 

− Την αριθμ. πρωτ: 146513/24.07.2018 (ΑΔΑ: ΨΙΑΞ7Λ7-Ο11) Απόφαση Εντεταλμένης 

Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης του Δήμου 

Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και όλων των Δήμων της Περιφερειακής 

Ενότητας Ανατολικής Αττικής για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση 

των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018, 

για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών 

− Την αριθμ. πρωτ: 17848/20.11.2018 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την 

προμήθεια αδρανών υλικών 3Α,   

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ:18303/27.11.2018 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών με θέμα ‘’προμήθεια αδρανών υλικών 3Α Δήμου Λαυρεωτικής’’ προϋπολογισμού 

δαπάνης 19.998,72 ευρώ, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ004077245, 

− Tην υπ’ αριθμ.114/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο «προμήθεια 

αδρανών υλικών 3Α Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 19.998,72 ευρώ 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι στο Δήμο 

μας έχει παρουσιαστεί επιτακτική ανάγκη για την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας αδρανών 

υλικών 3Α, εξαιτίας των φθορών που προκλήθηκαν στο δίκτυο αγροτικής και δημοτικής οδοποιίας 

μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις. Η αποκατάσταση των ζημιών είναι επιβεβλημένη για  τη 

λειτουργικότητα των οδικών αυτών τμημάτων και την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. 

Η προμήθεια, φόρτωση και μεταφορά των υλικών θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

114/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

Επισημαίνεται ότι με βάση το άρθρο 54 παρ. 7 του Ν.4412/2016: «…Οι τεχνικές 

προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης κατά το άρθρο 61..». 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, δεν έχει εγγραφεί 

σχετική πίστωση, δεδομένου ότι αφορά έκτακτη ανάγκη, η οποία δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί.  

Η δαπάνη για τη συγκεκριμένη εργασία θα αποτυπωθεί στον ΚΑ 30-6662.003 μετά τον 

έλεγχο νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 198/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

σχετικά με την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2018, οπότε θα εκδοθεί και η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

Με βάση την υπ’ αριθμ. 19421/14.12.2018 πρόσκληση του Δήμου για υποβολή προσφοράς 

σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας αδρανών υλικών 3Α, η εταιρεία ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ανώνυμη 

Εταιρεία’’, με το διακριτικό τίτλο ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’, με έδρα στην Αθήνα, Θέτιδος 6, με ΑΦΜ 
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099364656, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, κατέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 19442/14.12.2018 προσφορά, την 

οποία σας θέτω υπόψη: 

A/A Περιγραφή Προμήθειας Μ.Μ.  Ποσότητα Τιμή 
Μονάδας (€) Δαπάνη (€) 

1 Αδρανή υλικά 3Α Τόνος 1.344 12,00 16.128,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
16.128,00 

Φ.Π.Α. 24% 
3.870,72 

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
19.998,72 

 

Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της αναγκαιότητας του θέματος καλείται η Οικονομική 

Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της αριθμ.114/2018 μελέτης της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, την έγκριση του κατεπείγοντος για την αντιμετώπιση της πιο πάνω ανάγκης 

και την απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος της προμήθειας αδρανών υλικών 3Α.  

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο, έλαβε υπόψη:  

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

− τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16, 

− τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006, 

− την υπ’ αριθμ. 114/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 19442/14.12.2018 προσφορά της εταιρείας «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και τα 

συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά 

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 κατεπείγον για την αντιμετώπιση της ανάγκης άμεσης προμήθειας αδρανών υλικών 3Α 

για την αποκατάσταση των φθορών που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο εξαιτίας των έντονων 

βροχοπτώσεων. 

Β. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.114/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο 

«προμήθεια αδρανών υλικών 3Α Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 19.998,72 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Γ. Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας αδρανών υλικών 3Α  στην εταιρεία ‘’ΥΡΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία’’, με το διακριτικό τίτλο ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’, με έδρα στην Αθήνα, 

Θέτιδος 6, με ΑΦΜ 099364656, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, έναντι του ποσού των 16.128,00 ευρώ, πλέον 

ΦΠΑ 24%, ήτοι 19.998,72 ευρώ, σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά της. 
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Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου, να υπογράψει τη 

σύμβαση ανάθεσης της υπηρεσίας. 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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