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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 26ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 9 Νοεμβρίου 2021 

Ημέρα και ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 19:00 (δια τηλεδιάσκεψης) 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 05.11.2021 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 7 

Δημήτριος Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Χαράλαμπος Ζαγουρής, Ασπασία Αργεντίνη, 

Αθανάσιος Μακροδημήτρης, Κωνσταντίνος Λεβαντής (αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 19ου 

θέματος), Σταύρος Κρητικός, Αρετούσα Μακρή 

Απόντα μέλη  :  - 

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια πλειοδοτικής φανερής και προφορικής 

δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (ανάκληση 

της προηγούμενης αριθμ.213/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής) 

Αρ. Απόφ.: 255/2021 

 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 

όρων διακήρυξης για τη διενέργεια πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την 

εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010), περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων & 

Κοινοτήτων». 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α’ 77/30.03.81), περί «της διαδικασίας και των όρων 

διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων & Κοινοτήτων».  

4. Τις διατάξεις 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”. 
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5. Τις διατάξεις του Π.Δ.116/2004 (ΦΕΚ 81 Α’/05-03-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για 

την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων 

ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με 

τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ ΕΚ ‘’για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους’’ του 

Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α’/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 

7. Τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α΄/06-08-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική 

διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 

8. Την αριθ. οικ. 105136/2004 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 907 Β’/17-6-04) «Έγκριση του 

συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος ‘’ΕΔΟΕ’’». 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α’/14-04-2014) «Επείγουσες 

ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 85 του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α’/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 

2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». 

11. Την υπ. αριθ. 121/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής περί ορισμού δύο 

(2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών, για την 

συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1 του Π.Δ. 270/1981). 

12. Tην υπ’ αριθμ. 25/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής περί ορισμού δύο 

(2) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης του 

τιμήματος των εκποιούμενων ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2021. 

13. Την υπ’ αριθμ.197/2021 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε η συγκρότηση 

της Επιτροπής Εκτίμησης Τιμήματος, για την εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου 

Λαυρεωτικής, για το έτος 2021. 

14. Την υπ’ αριθμ. 20/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής περί έγκρισης 

διενέργειας πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ)». 

 Σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 κάθε όχημα που εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή 

κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για μεγάλα χρονικά διαστήματα, 

χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειμμένο. Ένα εγκαταλελειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από 

τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του Π.Δ. 116/2004 (άρθρο 9 παρ. 1), είναι όχημα στο 

τέλος του κύκλου ζωής ( Ο.Τ.Κ.Ζ.) και αποτελεί στερεό απόβλητο.  

 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το εγκαταλελειμμένο όχημα που χαρακτηρίζεται ως 
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στερεό απόβλητο, εφόσον δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, περιέρχεται στην κυριότητα του 

οικείου Δήμου και περισυλλέγεται προκειμένου να ανακυκλωθεί και για το λόγο αυτό εκδίδεται 

πιστοποιητικό καταστροφής από την Ε.Δ.Ο.Ε. με σκοπό την οριστική διαγραφή του και 

αποταξινόμηση. 

 Η Επιτροπή Εκτίμησης, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 197/2021 απόφαση Δημάρχου 

Λαυρεωτικής, απέστειλε το αριθμ. πρωτ: 13059/03.08.2021 πρακτικό της, σχετικά με τον καθορισμό 

τιμής εκκίνησης της δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους 

κύκλου ζωής. Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό, έπειτα από έρευνα αγοράς, ορίστηκε αναλυτικά 

ως ελάχιστο ποσό πρώτης προσφοράς των εκποιούμενων εγκαταλελειμμένων οχημάτων: 

1. Για επιβατικά αυτοκίνητα, το ποσό των 50,00 ευρώ, 

2. Για φορτηγά έως 3,5tn το ποσό των 80,00 ευρώ,  

3. Για δίκυκλα το ποσό των 15,00 ευρώ.  

 Με βάση τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής έλαβε την υπ’ 

αριθμ.213/2021 απόφαση με την οποία έγινε η έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Εκτίμησης 

Εκποιούμενων Κινητών Πραγμάτων και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας. 

 Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι λόγω 

τροποποίησης των όρων του σχεδίου διακήρυξης της δημοπρασίας είναι απαραίτητο να γίνει η 

ανάκληση της προηγούμενης υπ’ αριθμ.213/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και η λήψη 

νέας απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

Αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 

άρθρου 40 του Ν.4735/2020 

 τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/τ. Α΄/30-3-1981)  

 τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/τ. Α΄/5-3-2004)  

 την υπ’ αριθμ.20/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής  

 το αριθμ. πρωτ: 13059/03.08.2021 πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης Τιμήματος για την 

εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων 

 την υπ’ αριθμ.213/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

Α.  Ανακαλεί την υπ’ αριθμ.213/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής λόγω 

τροποποίησης των όρων του σχεδίου διακήρυξης της δημοπρασίας. 

Β. Εγκρίνει το αριθμ. πρωτ: 13059/03.08.2021 πρακτικού της Επιτροπής Εκτίμησης Τιμήματος για 

την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής εντός των διοικητικών ορίων 
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του Δήμου Λαυρεωτικής, ως εξής: 

 Για επιβατικά αυτοκίνητα, το ποσό των 50,00 ευρώ 

 Για φορτηγά έως 3,5tn το ποσό των 80,00 ευρώ  

 Για δίκυκλα το ποσό των 15,00 ευρώ 

Γ. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής και προφορικής 

δημοπρασίας για την περισυλλογή και εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων 

τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής 

με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. ως εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις ….., ημέρα ……… και ώρα …. στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής 

(οδός Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΠΔ 270/81. 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διεξαχθεί την προαναφερθείσα 

ημερομηνία, τότε αυτή θα γίνει στις …………. την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. 

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στην έδρα του Δήμου Λαυρεωτικής, μέχρι τις 

……., ημέρα …… και ώρα ….., σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Η δημοπρασία αφορά όλα τα οχήματα (φορτηγά Ι.Χ. έως 3,5 τόνους, επιβατικά I.X., δίκυκλα Ι.Χ.), τα 

οποία είναι χαρακτηρισμένα ως εγκαταλελειμμένα, σύμφωνα µε την παρ. 2 άρθρο 2 του Π∆ 

116/2004. Εγκαταλελειμμένο χαρακτηρίζεται το όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη 

του εντός των χρονικών ορίων της παρ. 1 άρθρο 9 του Π∆ 116/2004, είναι όχημα στο τέλος κύκλου 

ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και αποτελεί στερεό απόβλητο. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το 

εγκαταλελειμμένο όχημα που χαρακτηρίζεται ως απόβλητο περιέρχεται στην κατοχή του οικείου 

Δήμου. Περισυλλέγεται δε προκειμένου να ανακυκλωθεί και εκδίδεται για αυτό πιστοποιητικό 

καταστροφής από την Ε.∆.Ο.Ε. µε σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόμησή του. 

Η εταιρεία, η οποία θα πλειοδοτήσει στην παρούσα δημοπρασία, θα περισυλλέγει με δικά της μέσα 

(γερανούς) και προσωπικό εκείνα τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως 

Ο.Τ.Κ.Ζ. εντός των ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής και στη συνεχεία θα τα οδηγεί σε περαιτέρω 

επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και τελική διάθεση, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

που προβλέπεται βάσει του Π.Δ. 116/04 και δεν έχει εντοπιστεί ο κάτοχός τους. 

Σκοπός είναι η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από τα οχήματα, η επαναχρησιμοποίηση, 

ανακύκλωση και περαιτέρω αξιοποίηση των Ο.Τ.Κ.Ζ. και των κατασκευαστικών τους στοιχείων. 

Παράλληλα επιτυγχάνεται η μείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων. Απώτερος σκοπός 
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είναι η ασφάλεια και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η εξασφάλιση θέσεων 

στάθμευσης στο Δήμο και η εν γένει προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι δύο (2) έτη, με ημερομηνία έναρξης από την υπογραφή 

της και δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων 

μερών. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας οχημάτων Ο.Τ.Κ.Ζ. 

που είναι επίσημα µέλη του δικτύου της Ε.∆.Ο.Ε., οι οποίες πληρούν τους όρους της διακήρυξης και 

μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και άριστη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων αυτής.    

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται: 

(α) Για οχήματα Ι.Χ. το ποσό των 50,00 ευρώ ανά τεμάχιο. 

(β) Για φορτηγά έως 3,5tn το ποσό των 80,00 ευρώ ανά τεμάχιο. 

(γ) Για δίκυκλα το ποσό των 15,00 ευρώ ανά τεμάχιο 

Προσφορές μικρότερες του ανωτέρω ποσού ανά κατηγορία δεν θα γίνουν αποδεκτές από την 

Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών. Κάθε προσφορά θα αυξάνεται από την αμέσως προηγούμενη 

κατά τουλάχιστον πέντε (5) ευρώ ανά όχημα για τις κατηγορίες (α), (β) και (γ). 

Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται συνολικά για όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Τμηματικές 

προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού σε 

κλειστό φάκελο τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της Ε.Δ.Ο.Ε. 

2. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. 

3. Αποδεικτικό εγγραφής και καταχώρησης της επιχείρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) 

4. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο που αφορά στη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς στερεών 

μη επικινδύνων αποβλήτων, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά σε αστική 

ευθύνη έναντι τρίτων και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σε 

περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως ή ιδιωτικό 

συμφωνητικό μεταξύ της συμμετέχουσας στην δημοπρασία εταιρείας και νομίμως αδειοδοτημένης 
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εταιρείας για την μεταφορά στερεών αποβλήτων για τα δημοπρατούμενα είδη (άρθρο 10 παρ. 2 

Π.Δ.116/04). 

5. Αντίγραφα ασφαλιστήριων συμβολαίων σε ισχύ των οχημάτων-γερανών που θα 

χρησιμοποιεί η εταιρεία για την περισυλλογή των οχημάτων (σε περίπτωση που αυτά λήξουν κατά 

τη διάρκεια της σύμβασης, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομισθούν στην υπηρεσία τα 

ανανεωθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια). 

6. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος 

εκπρόσωπός της και αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι 

συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση 

εκπροσώπησης, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική Αρχή. 

7. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του, που να 

ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας. 

8. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του, που να 

ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας. 

9. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου του φυσικού 

προσώπου που συμμετέχει στη δημοπρασία ή των διαχειριστών σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), 

ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ή του Προέδρου και 

Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.). 

10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία 

θα δηλώνεται ότι: 

-έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

- δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή από διαγωνισμούς του δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ. 

- δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητούνται με την 

παρούσα. 

- δεν υπήρξε ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο. 

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία 

θα δηλώνεται ότι: κατέχει, με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, γερανοφόρο όχημα για την περισυλλογή 

των οχημάτων. 

12. Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 

συμμετέχοντος ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση 

ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης,.  
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13. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής ότι ο συμμετέχων δεν έχει 

ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο ή ότι έχει εισαχθεί σε ρύθμιση και ανταποκρίνεται πλήρως 

και ανελλιπώς στις υποχρεώσεις του. 

14. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής από αναγνωρισμένη Τράπεζα ή γραμμάτιο σύστασης 

παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, η οποία ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις 

εκατό (10%) επί του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς Χ 50 οχήματα. Η εγγύηση συμμετοχής στη 

δημοπρασία θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και θα επιστραφεί στους αποτυχόντες μετά την 

κατακύρωση του διαγωνισμού. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από 

την ανακοίνωση σε αυτόν της κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να 

αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής με άλλη καλής εκτέλεσης ποσού που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της τελικής τιμής της δημοπρασίας επί 50 

οχήματα, αλλιώς ακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας υπέρ αυτού και κατακυρώνεται 

υπέρ του επομένου πλειοδοτήσαντος σε αυτήν. 

Στην παρούσα διαδικασία τα έγγραφα υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (Α΄ 

94). 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη 

ημέρα και ώρα από την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών σε δημόσια συνεδρίαση. Η δημοπρασία 

δύναται να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισμού εφόσον εξακολουθούν άνευ 

διακοπής οι προσφορές. Σχετικά με τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας 

αποφασίζει η οικεία Επιτροπή και η απόφασή της καταχωρείται στα πρακτικά. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της 

δημοπρασίας Επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο 

νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 

Πριν την έναρξη της δημοπρασίας η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών παραλαμβάνει τους 

φακέλους που κατατέθηκαν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου και ελέγχει αυτούς ως προς την 

πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών. 

Η Επιτροπή καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά 

σειρά προσέλευσης καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους. Μονογραφεί ένα προς ένα τα 

δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφαση της περί 

αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία ως μη πληρούντος τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης αναγράφεται στα πρακτικά. 

Ακολούθως, η Επιτροπή κηρύσσει την έναρξη της δημοπρασίας και δέχεται τις προφορικές 

οικονομικές προσφορές μόνο από εκείνους που έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα δικαιολογητικά. Οι 
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προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται κατά τη σειρά εκφώνησής τους. Κάθε προσφορά είναι 

δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους 

ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Τελευταίος πλειοδότης 

ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει το μεγαλύτερο τίμημα. 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 

συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας.  

Μετά την λήξη της δημοπρασίας το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας υπογράφεται από τα 

μέλη της Επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του, ο οποίος καθίσταται 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρος υπεύθυνος μετά του τελευταίου πλειοδότη για την εκπλήρωση των 

όρων της σύμβασης, παραιτούμενος της ενστάσεως διαιρέσεως και διζήσεως. 

Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της Επιτροπής 

εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. 

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος 

πλειοδότη και εγγυητή αυτού με ελάχιστο όριο προσφοράς το επ’ ονόματι του κατακυρωθέν ποσό 

και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής. 

Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Για την τελική επιλογή της αναδόχου εταιρείας κριτήρια είναι η προσφορά με τη μεγαλύτερη 

αποζημίωση προς το Δήμο. 

Σε περίπτωση συμμετοχής μίας μόνο επιχείρησης στη δημοπρασία, η Επιτροπή Διενέργειας της 

δημοπρασίας θα δέχεται προσφορά οπωσδήποτε ανώτερη από το αρχικό όριο εκκίνησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί 

της κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού αν το κρίνει ασύμφορο και να μην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να 

ακυρώσει τον διαγωνισμό λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή για άλλο λόγο. Στις 

περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμιά 

αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Δήμου λόγω μη εγκρίσεως του πρακτικού της 

δημοπρασίας από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του. 
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Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών 

της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη 

αρμοδιότητα. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Ενστάσεις κατά του τρόπου διενέργειας της δημοπρασίας κατατίθενται στη Επιτροπή Διενέργειας 

Δημοπρασιών μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ή την 

επόμενη της ανακοίνωσης του αποτελέσματος, στις περιπτώσεις εξετάσεως και αξιολογήσεως των 

προσφορών, και μόνο από εκείνους που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν 

σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 

στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν της 

κατακυρωτικής απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή 

του για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει θα 

καταπέσει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος 

αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος 

της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. Πάντως η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε 

οριστικά υπό τον όρο της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την Οικονομική 

επιτροπή. Εάν ο ανάδοχος αποβιώσει ή τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή δικαστική απαγόρευση πριν 

να υπογραφεί η σύμβαση, ο διαγωνισμός θεωρείται ως μη γενόμενος. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Ο τελευταίος πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν: 

α. δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία. 

β. αρνηθεί να υπογράψει την σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν 

πλειοδότης, ήτοι: 

α) Εάν ουδείς εμφανισθεί 

β) Εάν ουδείς από τους εμφανισθέντες καταθέσει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών 

ώστε κανείς να μην περάσει στο δεύτερο στάδιο της δημοπρασίας ήτοι στην πλειοδοτική 

διαδικασία. 
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Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν: 

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή λόγω ασύμφορου του 

επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται 

να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση 

γ) όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της 

δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της 

σύμβασης. 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του 

εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν 

ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου 

αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον 

ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρθηκαν. 

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την 

προηγούμενη δημοπρασία. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από την 

σύμβαση που θα υπογραφεί εκ της διαδικασίας αυτής από τον αντισυμβαλλόμενο σε οποιονδήποτε 

τρίτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου θα εντοπίζει και θα καταγράφει τα χαρακτηριζόμενα ως 

“εγκαταλελειμμένα οχήματα” ή “οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής”, σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004, 

τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής.  

Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (άρθρο 9 παρ.1 έως 

3 του Π.Δ. 116/2004), ώστε τα χαρακτηριζόμενα ως “εγκαταλελειμμένα οχήματα” να περιέρχονται 

στην κατοχή του Δήμου ως οχήματα τέλους κύκλου ζωής μετά την παρέλευση των απαιτούμενων 

προθεσμιών.  

Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου θα υποδεικνύει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα προς απομάκρυνση, 

θα επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχημάτων και θα εκδίδει εις τριπλούν τα απαραίτητα 

παραστατικά (εντολή απομάκρυνσης και πρακτικό παράδοσης – παραλαβής του οχήματος).  
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Η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων θα γίνεται το αργότερο σε τρεις (3)  

ημερολογιακές ημέρες από την με οποιασδήποτε μορφή ειδοποίηση από το Δήμο, στην οποία θα 

συμφωνήσουν Δήμος και αντισυμβαλλόμενος (τηλεφωνική επικοινωνία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

έγγραφη ενημέρωση).  

Η περισυλλογή μπορεί να αναβληθεί και από τα δύο μέρη όταν συντρέχουν αποδεδειγμένα λόγοι 

ανωτέρας βίας, όπως απεργίες, θεομηνίες κ.α., υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει έγκαιρη 

ενημέρωση τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την προγραμματισμένη περισυλλογή.  

Τα παραστατικά θα περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία: α) χρόνος και τόπος παράδοσης (οδός, 

αριθμός), β) στοιχεία οχήματος (είδος, μάρκα, χρώμα, τυχόν αριθμό πινακίδων, καθώς και 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να διευκολύνει τον εντοπισμό του ΟΤΚΖ), γ) περιγραφή της 

κατάστασης του οχήματος, δ) στοιχεία του γερανού και του οδηγού της αναδόχου εταιρείας.  

Τα παραστατικά, αφού συμπληρωθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους, υπογράφονται και 

σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του Δήμου και τον οδηγό του Αναδόχου. Στη συνέχεια ο Ανάδοχος 

εκδίδει την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 του Π.Δ. 116/2004 Βεβαίωση Παραλαβής Οχήματος και ένα 

αντίγραφο κοινοποιείται απαραίτητα στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου εντός αποκλειστικού 

χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από την παράδοση του οχήματος.  

Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του οχήματα που 

υποδεικνύει ο Δήμος ως ΟΤΚΖ ανεξαρτήτως αριθμού. Η συλλογή και μεταφορά των 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου διενεργείται με δικά του μέσα και 

χωρίς μεταφόρτωση από χώρο προσωρινής εναπόθεσης οχημάτων του Δήμου.  

Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει ο Δήμος έναντι του ιδιοκτήτη του Ο.Τ.Κ.Ζ. για οποιαδήποτε ζημία 

μπορεί να προκύψει στο όχημα κατά την αποκομιδή – μεταφορά και εκφόρτωση (όπως ατύχημα, 

υλικές ζημιές σε παρακείμενα οχήματα, τραυματισμός ή θανάτωση προσώπου κλπ.) ούτε για τυχόν 

ζημιές ή απώλειες εξαρτημάτων του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο χώρο αποθήκευσης 

της αναδόχου εταιρείας.  

Η συλλογή, η μεταφορά και η φύλαξη των Ο.Τ.Κ.Ζ., που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου 

Λαυρεωτικής, θα πραγματοποιείται με μεταφορικά μέσα που διαθέτει για το σκοπό αυτό ο 

Ανάδοχος εταιρεία και με δικές του δαπάνες. Η δαπάνη αποκομιδής, μεταφοράς και φύλαξης θα 

βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχειριστεί τα Ο.Τ.Κ.Ζ. από τη στιγμή της συλλογής ή / και παραλαβής 

τους από το Δήμο και μετά την παρέλευση των απαιτούμενων χρονικών προθεσμιών (τα φυλάσσει 

σε δικό του ασφαλή χώρο για διάστημα τουλάχιστον 10 ημερών), να εκδώσει το προβλεπόμενο 

Πιστοποιητικό Καταστροφής του Οχήματος για λογαριασμό του Δήμου από την Ε.Δ.Ο.Ε., το οποίο θα 

παραδίδεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου εντός ενός (1) μηνός και ενημερώνοντας 

ταυτόχρονα τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες. Εφόσον πρόκειται για όχημα με άδεια και πινακίδες 
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κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται από την εταιρεία στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και 

Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας.  

Η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων προγραμματίζεται από το Δήμο.  

Εάν κατά τη διάρκεια της φύλαξης από τον Ανάδοχο το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, 

τότε παραδίδεται σε αυτόν, αφού προηγουμένως καταβάλλει τη σχετική δαπάνη απομάκρυνσης και 

αποθήκευσης. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα που να αποδεικνύουν, για 

τα οχήματα χωρίς πινακίδες, τον ιδιωτικό χώρο στάθμευσής τους (συμβόλαιο ή μισθωτήριο 

πάρκινγκ). Μετά την παρέλευση του νόμιμου χρονικού διαστήματος τα οχήματα προωθούνται για τη 

διαδικασία της ανακύκλωσης.  

Ο Ανάδοχος θα διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση ότι όλα τα υλικά που εξάγονται από τα Ο.Τ.Κ.Ζ. 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 116/2004, είτε επαναχρησιμοποιούνται, είτε 

ανακυκλώνονται / ανακτώνται από εξουσιοδοτημένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, στις 

περιπτώσεις στις οποίες υφίστανται τέτοια συστήματα, σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Η εξόφληση του τιμήματος της εκποίησης οχημάτων θα γίνεται από τον Ανάδοχο στο Ταμείο του 

Δήμου, ο οποίος υποχρεούται χωρίς ειδοποίηση να προσέρχεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου 

εντός των πέντε (5) πρώτων εργάσιμων ημερών κάθε μήνα με βάση τον αριθμό των οχημάτων που 

απομακρύνθηκαν στη διάρκεια του προηγούμενου μήνα και που έχουν Πιστοποιητικό Καταστροφής, 

εξαιρουμένων των οχημάτων που αποδεδειγμένα επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Για τα 

οχήματα που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες τους ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια 

Υπηρεσία του Δήμου αντίγραφο της δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον ιδιοκτήτη εντός των 

πέντε (5) πρώτων ημερών του επόμενου μήνα της παραλαβής. Στη δήλωση παραλαβής θα πρέπει να 

αναγράφονται όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.  

Σε περίπτωση μη προσήκουσας καταβολής των οφειλομένων, ήτοι: 

α. Άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν του δεκαπενθημέρου της καταβολής των 

οφειλομένων, 

β. Αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλομένων, 

γ. Διαφωνία σχετικά με το ύψους του οφειλομένου ποσού ανά μήνα, με αποτέλεσμα τη μη καταβολή 

των οφειλομένων, 

ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, από την ημέρα της 

επιδόσεως σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να δικαιούται καμίας μορφής αποζημίωση 

ή τυχόν να δύναται να αίρει άλλη αξίωση κατά του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΑΔΑ: ΡΨΦΜΩΛ1-ΘΝΟ



 
ΑΠΟΦΑΣΗ 255/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 13 από 13 
 

Η παράβαση από τον αντισυμβαλλόμενο και ενός μόνον όρου της σύμβασης αποτελεί λόγο 

έκπτωσής του από τη σύμβαση και κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης χωρίς άλλη 

διαδικασία ή δικαστική παρέμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου Λαυρεωτικής τουλάχιστον δέκα (10) 

ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λαυρεωτικής. 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του νομού και θα 

αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΙΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής 

www.lavreotiki.gr. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, 

βαρύνουν τον πλειοδότη, υπέρ του οποίου θα εγκριθούν τα πρακτικά της δημοπρασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Λαυρεωτικής, (οδός Κουντουριώτη αριθ. 1, Λαύριο, τηλ: 22923 20147, e-mail: nitsa@lavrio.gr) κατά 

τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.  

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτησή 

τους, που υποβάλλεται στην ανωτέρω διεύθυνση.  

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη  

 
 
 
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Λαυρεωτικής. 
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