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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  1 0 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 17ης Μαΐου 2019 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 17 Μαΐου 2019 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 13:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 13.05.2019 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 5 

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

Αποστολίδης, Ηλίας Στουραΐτης 

Απόντα μέλη  : 2 

Κωνσταντίνος Λεβαντής, Λάμπρος Μπουκουβάλας 

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή ή μη εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς σχετικά με την αγωγή της κας Ζ. Μ. κατά 

του Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 88/2019 

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 «αποδοχής ή μη 

εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς σχετικά με την αγωγή της κας Ζ. Μ. κατά του Δήμου 

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

Η κα Ζ. Μ. του Ν., κάτοικος Λαυρίου, οδός Αναφλύστου άσκησε ενώπιον του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Δήμου Λαυρεωτικής, την από 16.12.2015 και με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης 23071/2015 αγωγή με την οποία ζητά να της καταβληθεί το ποσό των 35.000,00 

ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επόμενη ημέρα επίδοσης της αγωγής, αναλυόμενης ως εξής: για 

αποζημίωση λόγω περιουσιακής ζημίας, ποσό 5.000,00 ευρώ και για αποζημίωση λόγω ηθικής 

βλάβης, ποσό 30.000,00 ευρώ. Δικάσιμος της αγωγής έχει ορισθεί η 10 Ιουνίου 2019. 

Συγκεκριμένα, στις 3 Ιουνίου 2015, ενώ η ενάγουσα περπατούσε σε πεζοδρόμιο επί της 

οδού Κόδρου στην Νεάπολη Λαυρίου, δέχθηκε επίθεση από ένα σκύλο, μέλος μίας αγέλης τριών (3) 

αδέσποτων σκύλων που περιπλανιόντουσαν στην περιοχή, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 2 από 18 

της και τη μεταφορά της στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου όπου της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική 

συνδρομή.  

Ακολούθως, η κα Μ. κατέθεσε στο Δήμο Λαυρεωτικής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 

11517/09.06.2015 αίτηση, με την οποία ενημέρωσε για το συμβάν και ζήτησε να προβεί ο Δήμος σε 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ: 8381/17.05.2019 νέα αίτησή της, η κα Μ. ζητά την εξέταση του 

αιτήματος σχετικά με την αγωγή που άσκησε κατά του Δήμου Λαυρεωτικής, καθότι προτίθεται να 

παραιτηθεί της αγωγής και να συμβιβασθεί εξωδικαστικώς με την καταβολή σε αυτήν του ποσού 

των 10.000,00 ευρώ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 75γ, παρ.10 του Ν. 3463/2006 ‘’Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων’’, στην αρμοδιότητα των Δήμων ανήκει, μεταξύ άλλων και «η περισυλλογή και εν γένει η 

μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και η δημιουργία καταφυγίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία». 

Ενώ στο άρθρο 7 του Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α 191/29-7-03) ‘’Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα 

συντροφιάς και άλλες διατάξεις’’, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.4039/12 (ΦΕΚ 

15/Α/02.02.2012), ρητά ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «…Αρμόδιοι για την περισυλλογή των 

αδέσποτων σκύλων είναι οι δήμοι και οι κοινότητες…». 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1, περ. ιδ’ και παρ.2, εδάφιο 1 του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010 «η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής 

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) ……………….., β) ………………….., γ) ………………….., δ) ……………….., ε) …………………, στ) ………………, ζ) 

……………………., η) ………………..., θ) ……………., ι) ……………….., ια) ……………………, ιβ) ………………., ιγ) 

………………., ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση 

δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται 

στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο 

που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό, ιε) ……………………………… 

2. Για τις περιπτώσεις ιβ`, ιγ` και ιδ` της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται 

ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής 

απόφασης». 

Τέλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, στην από 17.05.2019 γνωμοδότησή του αναφέρει 

τα κατωτέρω: 

    « Σχετικώς με την ανωτέρω αίτηση της κ. Ζ. Μ., για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, που έχει 

προκύψει με τον Δήμο και για την οποίαν έχει ασκήσει την από 16/12/2015 αγωγή της ενώπιον του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με αίτημα την καταβολή αποζημίωσης συνολικώς 

ποσού 35.000 ευρώ (5.000 περιουσιακή ζημία + 30.000 αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης) και  η 

οποία εκδικάζεται την 10/6/2019, έχω να σας εκθέσω τα ακόλουθα:  
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     I.- Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ και παρ. 2 του ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») η 

Οικονομική Επιτροπή: 

αποφασίζει για τον δικαστικό και εξώδικο συμβιβασμό, που έχει αντικείμενο μέχρι του ποσού των 

30.000 ευρώ  και  

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για συμβιβασμό που έχει αντικείμενο μεγαλύτερο από το ποσό 

αυτό.    Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται γνωμοδότηση δικηγόρου.  

     II.- H άσκηση της  ανωτέρω αρμοδιότητας αφορά σε περιπτώσεις αντικειμενικής ευθύνης, μεταξύ 

δήμου και τρίτου, υπό την έννοια των διατάξεων των άρθρων 104-106 ΕισΝΑΚ. Έτσι ο Δήμος εάν 

ενέχεται σε αποζημίωση για πράξεις ή παραλείψεις οργάνων που βρίσκονται στην υπηρεσία του 

κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, είναι δυνατόν να ενεργοποιήσει 

την προαναφερομένη διάταξη  και να αποφασίσει για εξώδικο συμβιβασμό. 

     ΙΙΙ.- Το αρμόδιο όργανο πρέπει να αποφασίσει τον εξώδικο συμβιβασμό σταθμίζοντας το 

συμφέρον του Δήμου  και βεβαίως με την ενεργοποίηση των ανωτέρω διατάξεων, δεν αίρεται η 

υποχρέωση του ζημιωθέντος να προσκομίσει δικαιολογητικά από τα οποία κατ’ αρχήν να 

τεκμηριώνεται το γενεσιουργό περιστατικό της διαφοράς ή και νόμιμα παραστατικά από τα οποία 

να προκύπτει η δαπάνη στην οποίαν υποβλήθηκε και τούτο διότι η απουσία τέτοιων 

δικαιολογητικών συχνά εγείρει ζητήματα νομιμότητας των χρηματικών εντλαμάτων αποζημιώσεων 

κατόπιν συμβιβασμού (οικ. 45351/12-11-2013 ΥΠΕΣ). 

      ΙV. Στην προκειμένη περίπτωση από την ένδικη αγωγή της αιτούσας δεν προκύπτουν 

συγκεκριμένα δικαιολογητικά δαπανών  κλπ, αλλά γενικώς  και αορίστως αναφέρονται δύο ποσά  

(5.000 περιουσιακή ζημία και 30.000 αποζημίωση για ηθική βλάβη)  και για τον λόγο αυτό, πρέπει 

να διευκρινισθούν επακριβώς, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να προσδιορισθεί με την απόφαση  

της Οικονομικής Επιτροπής το καταβλητέο εύλογο ποσό της αποζημίωσης.» 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την 

αποδοχή της εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της κας Ζ. Μ. 

του Ν., με την καταβολή αντί του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ που η ως άνω 

αναφερόμενη αιτήθηκε, ποσού 5.000,00 ευρώ, ως εύλογη αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη, 

αναλυόμενο ως εξής: για αποζημίωση λόγω περιουσιακής ζημίας, ποσό 4.000,00 ευρώ και για 

αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης, ποσό 1.000,00 ευρώ και υπό την προϋπόθεση ότι θα παραιτηθεί 

του δικογράφου της αγωγής. 

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 75γ, παρ.10 του Ν. 3463/2006 

− τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3170/2003 

− την από 16.12.2015 και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 23071/2015 αγωγή 
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− τις υπ’ αριθμ. πρωτ: 11517/09.06.2015 και 8381/17.05.2019 αιτήσεις της κας Μπουζαλάκου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της κας Ζ. Μ. 

του Ν. για την οριστική και αμετάκλητη κατάργηση της δίκης που ανοίχθηκε με την από 16.12.2015 

και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 23071/2015 αγωγή της αιτούσας ενώπιον του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με τους κάτωθι όρους: 

(i) την παραίτηση της κας Ζ. Μ. του Ν. από το δικόγραφο της αγωγής και την προσκόμιση στο Δήμο 

Λαυρεωτικής της σχετικής βεβαίωσης. 

(ii) την καταβολή του ποσού των 5.000,00 ευρώ στην ως άνω αναφερόμενη, εφάπαξ, εντός 

προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου, ως νόμιμο εκπρόσωπο 

του Δήμου, να ενεργήσει και να υπογράψει κάθε απαιτούμενο ιδιωτικό ή δημόσιο έγγραφο και 

πρακτικό για την ολοκλήρωση του εξώδικου συμβιβασμού.  

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ' αριθμ. πρωτ:5393/04.04.2019 αίτηση του κου 

Μ. Μ. που αφορά αποζημίωση βλάβης οχήματος από εργασίες κλαδέματος  

Αρ. Απόφ.: 89/2019 

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: 5393/04.04.2019 αίτηση του κου Μ.Ι Μ. που αφορά 

αποζημίωση βλάβης οχήματος από εργασίες κλαδέματος», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 5393/04.04.2019 αίτησή του, ο κος Μ. Μ. του P. αιτείται την καταβολή 

χρηματικής αποζημίωσης για τη ζημιά που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΡΡΖ ….. όχημά του, 

ενώ ήταν σταθμευμένο έξω από την οικεία του, επί της οδού Α. Συγγρού 23, στο Λαύριο κατά τη 

διάρκεια εργασιών κλαδέματος από συνεργείο του Δήμου, λόγω κακού χειρισμού χορτοκοπτικού 

μηχανήματος. 

Προς απόδειξη του αιτήματός του, ο ανωτέρω προσκόμισε: α) το από 03.04.2019 έγγραφό 

του Αστυνομικού Τμήματος Λαυρίου, β) τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την επισκευή του 

οχήματος, ποσού 649,76 ευρώ, γ) φωτογραφικό υλικό.  

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στην από 15.05.2019 γνωμοδότησή του αναφέρει τα 

κατωτέρω: 
«Μετά την υπ’ αριθ. πρωτ. 5393/4-4-2019 αίτηση του κ. Μ.  Μ., με την οποία ζητείται  η 

αποκατάσταση των βλαβών του ΙΧ οχήματός του με αριθ. κυκλοφορίας ΡΡΖ ….., οι οποίες προκλήθηκαν  
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λόγω του κακού  χειρισμού χορτοκοπτικού  μηχανήματος από υπάλληλο του Δήμου, έχω να σας 

εκθέσω ότι:  

     Λαμβάνοντας υπ’ όψη:  

Α) το σχετικό έγγραφο του Α.Τ. Λαυρίου (αρ. πρωτ. 1010/2/33/28-α/3-4-19), που αναφέρει 

περιστατικά όπως τα εκθέτει ο αιτών, 

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 649,76 ευρώ. 

     Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει σχετικώς, αφού υπάρξει σχετική επιβεβαίωση 

του περιστατικού από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου και 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:5393/04.04.2019 αίτηση του κου Μ. Μ. και τα συνημμένα σε αυτή 

δικαιολογητικά, 

- την από 15.05.2019 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου και έπειτα από διαλογική 

συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α . Εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση της υφιστάμενης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής 

και του κου Μ. Μ. του P.. 

Β . Ορίζει την αποζημίωση στο ποσό των 649,76 ευρώ, σύμφωνα με τo συνημμένο τιμολόγιο 

παροχής υπηρεσιών. 

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' 
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εφαρμογή του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 203 του Ν. 

4555/2018 και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με 

τη διενέργεια της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις 

υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής – κατακύρωση Αναδόχου 

Αρ. Απόφ.:90/2019 

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

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

πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τη διενέργεια της προμήθειας 

ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση 

ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής – 

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

Με την υπ’ αριθμ.59/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε: 

(α) η έγκριση του με ημερομηνία 14.03.2019 πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας 

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

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

& ΣΙΑ Ε.Ε.» στο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.136/2019 απόφαση Δημάρχου 

Λαυρεωτικής για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις 

υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής.  

(β) η έγκριση του με ημερομηνία 26.03.2019 πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας 

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

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

ΣΙΑ Ε.Ε.». 

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

Ε.Ε.». 

Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε στο συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα στις 15 Απριλίου 

2019, με το αριθμ. πρωτ: 6173/15.04.2019 έγγραφό της Προέδρου της Επιτροπής. Με το ίδιο ως 

άνω έγγραφο ζητήθηκε από τον προσωρινό Ανάδοχο να υποβάλει τα δικαιολογητικά – αποδεικτικά 

μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 16 της υπ’ αριθμ.136/2019 διακήρυξης του διαγωνισμού. 

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

7393/02.05.2019 διαβιβαστικό έγγραφο απέστειλε στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση το με 

ημερομηνία 02.05.2019 πρακτικό Νο3 σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Οικονομικού Φορέα ‘’ ECOLICHT ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’, το οποίο σας θέτω υπόψη: 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο3  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΥΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΘΑ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 02 Μαΐου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

11:30 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/2019 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.136/2019 

και με αρ. πρωτ: 3196/28.02.2019  Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κατωτέρω υπάλληλοι: 

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

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Αικατερίνη Κατσίγιαννη, ΔΕ Διοικητικού (αναπληρωματικό μέλος του τακτικού μέλους Δημητρίου 

Σωφρόνη) 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

 την υπ’ αριθμ. 136/2019 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

 την υπ’ αριθμ. 1/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

 το από 14 .03.2019 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, 

 το από 26.03.2019 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, 

 την αριθμ. πρωτ: 6173/15.04.2019, πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον Οικονομικό 

Φορέα ECOLICHT ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ & ΣΙΑ Ε.Ε  με το υπ’αρ. πρωτ. 6900/23.04.2019 έγγραφο. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώθηκε  ότι ο Οικονομικός Φορέας 

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

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

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

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

ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΥΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

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

φορέα ECOLICHT ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

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

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

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
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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.136/2019 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− Την υπ’ αριθμ.1/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− Το με ημερομηνία 14.03.2019 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, 

− Το με ημερομηνία 26.03.2019 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

− Την υπ’ αριθμ. 59/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, 

− Την αριθμ. πρωτ: 6173/15.04.2019  πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης,  

− Το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης του Οικονομικού Φορέα «ECOLICHT ΜΑΦΡΕΔΟΣ 

Δ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που κατατέθηκε στην Υπηρεσία με αριθμ. πρωτ: 6900/23.04.2019, 

− Το με ημερομηνία 02.05.2019 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 με ημερομηνία 02.05.2019 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο 

Οικονομικό Φορέα: ‘‘ECOLICHT ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’. 

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

ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις 

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

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

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με 

τη διενέργεια της προμήθειας και τοποθέτησης οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 

219 

Αρ. Απόφ.:91/2019 

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

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

του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τη διενέργεια της προμήθειας και 

τοποθέτησης οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 219», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 9 από 18 

− Το αριθμ. πρωτ: 3722/08.03.2019 πρωτογενές αίτημα σχετικά με την προμήθεια και 

τοποθέτηση οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς Ο.Τ.219, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΗΣ με 

ΑΔΑΜ: 19REQ004588391 

− Την υπ’ αριθμ.7/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής με 

θέμα: ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΟΤ 219’’ 

− Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ 30-7135.010 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019 

− Την υπ’ αριθμ. 2/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής περί 

«συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2019» 

− Την υπ’ αριθμ. 40/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

έγινε η έγκριση της αριθμ. 7/2019 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

− Την υπ’ αριθμ. Α-302/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που εκδόθηκε σε βάρος των 

ΚΑ 30-7135.010 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019 

− Την υπ’ αριθμ.185/2019 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α συστήματος: 72123) 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ολόκληρη η 
διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 21 Μαρτίου 2019 με ΑΔΑΜ: 

19PROC004660804 και η προκήρυξη με ΑΔΑΜ: 19PROC004660784. Περίληψη της διακήρυξης 

αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ:Ρ33ΘΩΛ1-ΧΦ3)  και στις εφημερίδες «ΑΜΑΡΥΣΙΑ», 

«ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΕΒΔΟΜΗ». Επίσης, τα τεύχη του διαγωνισμού αναρτήθηκαν στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr.  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 15 Απριλίου 2019, ενώ με το 

υπ’ αριθμ. πρωτ: 6357/17.04.2019 έγγραφο της Επιτροπής, ορίστηκε ημερομηνία αποσφράγισης 

των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» η 22 Απριλίου 2019. 

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

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

Δήμου Λαυρεωτικής, με το αριθμ. πρωτ: 7266/30.04.2019 έγγραφό της, μέσω της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ και σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΟΤ 219» 
 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 22 Απριλίου του έτους 2019, ημέρα  Δευτέρα 

και ώρα 10:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των 

http://www.lavreotiki.gr/
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διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν σχετικά με την 

προμήθεια του θέματος στον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ 

αριθμ.185/2019 και με αριθμ. πρωτ: 4449/20.03.2019 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. Δημήτριος Σωφρόνης, ΔΕ1 Διοικητικού 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.185/2019 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την υπ’ 

αριθμ. 7/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει 

τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα κατωτέρω: 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με 

αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος α/α: 72123 και καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών 15 Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Ως ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικές προσφορές» 

είχε οριστεί η 22 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00. 

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

με τη διακήρυξη του διαγωνισμού θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων 

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

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

στοιχείων τους. 

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

αναφέρονται ακολούθως, ηλεκτρονικές προσφορές από τους ακόλουθους οικονομικούς φορείς: 

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμός προσφοράς 
συστήματος 

1 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 133337 

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 133559 

3 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 134384 

 

Οι ανωτέρω συμμετέχοντες δεν κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής τα 

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

των ηλεκτρονικών προσφορών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης 

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

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ».  
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Επιπλέον, οι Οικονομικοί Φορείς ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 

ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ δεν κατέθεσαν δείγματα, σύμφωνα με το άρθρο 6.4 της 

διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Κατά την διακήρυξη και συγκεκριμένα στο άρθρο 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»/ 2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των 

προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία  

Πρέπει να περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/201693, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της 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 ΙΙ),  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 

και 2.2.2 αντίστοιχα της 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 ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Η  μ η  κ α τ ά θ ε σ η  ε γ γ υ η τ ι κ ή ς  ε π ι σ τ ο λ ή ς  σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  α π ο κ λ ε ί ε ι  

α π ό  τ η ν  π ε ρ α ι τ έ ρ ω  δ ι α δ ι κ α σ ί α  τ ο υ ς  Π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ ε ς .  

γ) Αντίγραφο Δελτίου αποστολής των κατατεθειμένων δειγμάτων προς το Δήμο Λαυρεωτικής, για 

τα είδη όπως ζητούνται στο άρθρο 6.4 της διακήρυξης και αρ. πρωτοκόλλου κατάθεσης αυτών στον 

φορέα ή αποδεικτικό κατάθεσης ταχυδρομείου, σε περίπτωση που αποστάλθηκαν ταχυδρομικά. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ο Οικονομικός 

Φορέας:  

 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δεν κατέθεσε τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά: ΤΕΥΔ, Εγγύηση Συμμετοχής και Αντίγραφο Δελτίου αποστολής  των κατατεθειμένων 

δειγμάτων, ούτε ηλεκτρονικά ούτε σε έντυπη μορφή. Επομένως η προσφορά του δεν γίνεται δεκτή.  

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, δεν κατέθεσε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: ΤΕΥΔ και Αντίγραφο 

Δελτίου αποστολής  των κατατεθειμένων δειγμάτων, ούτε ηλεκτρονικά ούτε σε έντυπη μορφή. 

Επομένως η προσφορά του δεν γίνεται δεκτή. 

 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, δεν κατέθεσε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: ΤΕΥΔ, 

Εγγύηση Συμμετοχής και Αντίγραφο Δελτίου αποστολής  των κατατεθειμένων δειγμάτων, ούτε 

ηλεκτρονικά ούτε σε έντυπη μορφή. Επομένως η προσφορά του δεν γίνεται δεκτή. 

Τέλος, οι συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς δεν κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 
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απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής τους ικανότητας, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 

2.2.6 της διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς και τα πιστοποιητικά του άρθρου 2.2.7 ‘’Πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης’’ 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι κανένας από τους Οικονομικούς Φορείς που συμμετείχαν στον 

διαγωνισμό δεν κατέθεσε τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.  

Επομένως δεν γίνονται δεκτοί και δεν μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού. 

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.  

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

− την υπ’ αριθμ.185/2019 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ.7/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− το με ημερομηνία 22.04.2019 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», 

− κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) Την έγκριση του με ημερομηνία 22.04.2019 πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας 

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

προσφορά». 

(β) Την κήρυξη του διαγωνισμού που αφορά την επιλογή αναδόχου της «προμήθειας και 

τοποθέτησης οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς Ο.Τ.219» ως άγονου. 

(δ) Την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, όπως 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 40/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αρ. πρωτ:5319/14.04.2016 αίτηση της κας Φ. χήρας Ι. Χ. 

Αρ. Απόφ.: 92/2019 

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 
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απόφασης σχετικά με την αρ. πρωτ:5319/14.04.2016 αίτηση της κας Φ. χήρας Ι. Χ.», έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 5319/14.04.2016 αίτησή της, η κα Φ. χήρα Ι. Χ. το γένος Π., αιτείται να 

της αναγνωρισθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς για ακίνητο εκτάσεως 5.658,11 m2, το οποίο βρίσκεται 

στη θέση ΠΛΑΚΑ του πρώην Δήμου Κερατέας και νυν Δήμου Λαυρεωτικής. 

Το ανωτέρω περιήλθε στην κυριότητά της δυνάμει του με αριθμό 1291/1978 συμβολαίου 

της συμβολαιογράφου Λαυρίου Πολυξένης Κιούση, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία 

μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κερατέας στον τόμο 174 με α/α 298. 

Επιπλέον, αιτείται την έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ, καθώς και βεβαίωσης περί 

μη καταλήψεως κοινοχρήστου χώρου, ώστε να δύναται να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα 

επί του ως άνω αναφερόμενου ακινήτου. 

Η κα Χαρίτου προσκόμισε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

− Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.1291/1978 γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Λαυρίου 

Πολυξένης Κιούση. 

− Αντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής από το οποίο αποδεικνύεται ότι η ως άνω 

πράξη έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κερατέας στον 

τόμο 174 και με α/α 298. 

− Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με το 

αριθμ.8631/1993 συμβόλαιο δωρεάς εν ζωή ακινήτου του συμβολαιογράφου Κοσμά Διονυσίου 

Αλιβιζάτου, η Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου ΑΕ είχε δωρίσει διάφορα ακίνητα 

(αγροτεμάχια κλπ) στον τότε Δήμο Κερατέας, μεταξύ των οποίων και το ως άνω αναφερόμενο 

ακίνητο. Η Οικονομική Επιτροπή σε αντίστοιχες περιπτώσεις, για τις οποίες όμως είχε ασκηθεί 

αναγνωριστική αγωγή κυριότητας ακινήτου, αποφάσισε τη μη άσκηση ένδικου μέσου από το Δήμο 

Λαυρεωτικής (σχετ. η αριθμ.20/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). 

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

χορηγηθούν από τις Υπηρεσίες του Δήμου στην κα Φ. χήρα Ι. Χ. οι σχετικές βεβαιώσεις περί μη 

οφειλής ΤΑΠ και περί μη καταλήψεως κοινοχρήστου χώρου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ: 

5319/14.04.2016 αίτησή της. Επειδή όμως έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την 

ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, η ενδιαφερόμενη θα πρέπει να υποβάλλει τα κάτωθι 

δικαιολογητικά: 

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί μη οφειλής Τ.Α.Π. 

Τοπογραφικό διάγραμμα 

Πρόσφατο εξοφλημένο λογαριασμό ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου   

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 
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− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

−  την αριθμ. πρωτ: 5319/14.04.2016 αίτηση της κας Φ. χήρας Ι. Χ. 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Τη χορήγηση στην κα Φ. χήρα Ι. Χ. το γένος Π., βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ για το ακίνητό της 

που βρίσκεται στη θέση Πλάκα Κερατέας του τέως Δήμου Κερατέας και νυν Δήμου Λαυρεωτικής και 

βεβαίωσης περί μη καταλήψεως κοινοχρήστου χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη 

θα προσκομίσει στο Δήμο: (α) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί μη 

οφειλής Τ.Α.Π., (β) Τοπογραφικό διάγραμμα, (γ) Πρόσφατο εξοφλημένο λογαριασμό ΔΕΗ ή 

εναλλακτικού παρόχου.  

Β. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες: Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών (Τμήμα Εσόδων) και Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για τα περαιτέρω. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αρ. πρωτ:5320/14.04.2016 αίτηση της κας Θ. σύζ. Α. Μ. 

Αρ. Απόφ.: 93/2019 

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 αρ. πρωτ:5320/14.04.2016 αίτηση της κας Θ. συζ. Α. Μ.», έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 5320/14.04.2016 αίτησή της, η κα Θ. συζ. Α. Μ. το γένος Ι. Χ., αιτείται 

να της αναγνωρισθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς για ακίνητο εκτάσεως 2.011,25 m2, το οποίο 

βρίσκεται στη θέση ΠΛΑΚΑ του πρώην Δήμου Κερατέας και νυν Δήμου Λαυρεωτικής. 

Το ανωτέρω περιήλθε στην κυριότητά της δυνάμει του με αριθμό 11326/1998 συμβολαίου 

γονικής παροχής του συμβολαιογράφου Λαυρίου Διονυσίου Αλιβιζάτου, νομίμως μεταγεγραμμένου 

στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κερατέας στον τόμο 399 και με α/α 443. Το 

ανωτέρω ακίνητο μεταβιβάσθηκε στην αιτούσα από τη μητέρα της, η οποία το είχε αποκτήσει 

δυνάμει του υπ’ αριθμ.1291/1978 συμβολαίου δωρεάς εν ζωή από τον πατέρα της Ι. Χ.. 

Επιπλέον, αιτείται την έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ, καθώς και βεβαίωσης περί 

μη καταλήψεως κοινοχρήστου χώρου, ώστε να δύναται να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα 

επί του ως άνω αναφερόμενου ακινήτου. 

Η κα Μακρή προσκόμισε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

− Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.11326/1998 γονικής παροχής του συμβολαιογράφου Λαυρίου 

Διονυσίου Αλιβιζάτου. 

− Αντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής από το οποίο αποδεικνύεται ότι η ως άνω 

πράξη έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κερατέας στον 

τόμο 399 και με α/α 443. 
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− Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.1291/1978 γονικής δωρεάς της συμβολαιογράφου Λαυρίου 

Πολυξένης Κιούση. 

− Αντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής από το οποίο αποδεικνύεται ότι η ως άνω 

πράξη έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κερατέας στον 

τόμο 174 και με α/α 298. 

− Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με το 

αριθμ.8631/1993 συμβόλαιο δωρεάς εν ζωή ακινήτου του συμβολαιογράφου Κοσμά Διονυσίου 

Αλιβιζάτου, η Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου ΑΕ είχε δωρίσει διάφορα ακίνητα 

(αγροτεμάχια κλπ) στον τότε Δήμο Κερατέας, μεταξύ των οποίων και το ως άνω αναφερόμενο 

ακίνητο. Η Οικονομική Επιτροπή σε αντίστοιχες περιπτώσεις, για τις οποίες όμως είχε ασκηθεί 

αναγνωριστική αγωγή κυριότητας ακινήτου, αποφάσισε τη μη άσκηση ένδικου μέσου από το Δήμο 

Λαυρεωτικής (σχετ. η αριθμ.20/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). 

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

χορηγηθούν από τις Υπηρεσίες του Δήμου στην κα Θ. συζ. Α. Μ. οι σχετικές βεβαιώσεις περί μη 

οφειλής ΤΑΠ και περί μη καταλήψεως κοινοχρήστου χώρου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ: 

5320/14.04.2016 αίτησή της. Επειδή όμως έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την 

ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, η ενδιαφερόμενη θα πρέπει να υποβάλλει τα κάτωθι 

δικαιολογητικά: 

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί μη οφειλής Τ.Α.Π. 

Τοπογραφικό διάγραμμα 

Πρόσφατο εξοφλημένο λογαριασμό ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου   

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

−  την αριθμ. πρωτ: 5320/14.04.2016 αίτηση της κας Θ. συζ. Α. Μ. 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Τη χορήγηση στην κα Θ. συζ. Α. Μ. το γένος Ι. Χ., βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ για το ακίνητό 

της που βρίσκεται στη θέση Πλάκα Κερατέας του τέως Δήμου Κερατέας και νυν Δήμου Λαυρεωτικής 

και βεβαίωσης περί μη καταλήψεως κοινοχρήστου χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι η 

ενδιαφερόμενη θα προσκομίσει στο Δήμο: (α) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 

1599/1986 περί μη οφειλής Τ.Α.Π., (β) Τοπογραφικό διάγραμμα, (γ) Πρόσφατο εξοφλημένο 

λογαριασμό ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου.  

Β. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες: Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών (Τμήμα Εσόδων) και Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για τα περαιτέρω. 
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αρ. πρωτ:5317/14.04.2016 αίτηση της κας Δ. χήρας Δ. Τ. 

Αρ. Απόφ.: 94/2019 

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 αρ. πρωτ:5317/14.04.2016 αίτηση της κας Δ. χήρας Δ. Τ.», έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 5317/14.04.2016 αίτησή της, η κα Δ. χήρα Δ. Τ., το γένος Δ. και Ζ. Μ., 

αιτείται να της αναγνωρισθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς για ακίνητο εκτάσεως 219,00 m2, το οποίο 

βρίσκεται στη θέση ΠΛΑΚΑ του πρώην Δήμου Κερατέας και νυν Δήμου Λαυρεωτικής. 

Το ανωτέρω περιήλθε στην κυριότητά της δυνάμει του με αριθμό 1528/1978 συμβολαίου 

γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Λαυρίου Πολυξένης Κιούση, νομίμως μεταγεγραμμένου 

στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κερατέας. Το ακίνητο αυτό μεταβιβάσθηκε στην 

αιτούσα από τον πατέρα της, ο οποίος το κατείχε με διάνοια κυρίου για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο της εικοσαετίας. 

Επιπλέον, αιτείται την έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ, καθώς και βεβαίωσης περί 

μη καταλήψεως κοινοχρήστου χώρου, ώστε να δύναται να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα 

επί του ως άνω αναφερόμενου ακινήτου. 

Η κα Τσαούση προσκόμισε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

− Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.1528/1978 γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Λαυρίου 

Πολυξένης Κιούση. 

− Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου 

− Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με το 

αριθμ.8631/1993 συμβόλαιο δωρεάς εν ζωή ακινήτου του συμβολαιογράφου Κοσμά Διονυσίου 

Αλιβιζάτου, η Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου ΑΕ είχε δωρίσει διάφορα ακίνητα 

(αγροτεμάχια κλπ) στον τότε Δήμο Κερατέας, μεταξύ των οποίων και το ως άνω αναφερόμενο 

ακίνητο. Η Οικονομική Επιτροπή σε αντίστοιχες περιπτώσεις, για τις οποίες όμως είχε ασκηθεί 

αναγνωριστική αγωγή κυριότητας ακινήτου, αποφάσισε τη μη άσκηση ένδικου μέσου από το Δήμο 

Λαυρεωτικής (σχετ. η αριθμ.20/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). 

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

χορηγηθούν από τις Υπηρεσίες του Δήμου στην κα Δ. χήρα Δ. Τ. οι σχετικές βεβαιώσεις περί μη 

οφειλής ΤΑΠ και περί μη καταλήψεως κοινοχρήστου χώρου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ: 

5317/14.04.2016 αίτησή της. Επειδή όμως έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την 

ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, η ενδιαφερόμενη θα πρέπει να υποβάλλει τα κάτωθι 

δικαιολογητικά: 

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί μη οφειλής Τ.Α.Π. 
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Τοπογραφικό διάγραμμα 

Πρόσφατο εξοφλημένο λογαριασμό ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου   

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

−  την αριθμ. πρωτ: 5317/14.04.2016 αίτηση της κας Δ. χήρας Δ. Τ. 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Τη χορήγηση στην κα Δ. χήρα Δ. Τ., το γένος Δ. και Ζ. Μ., βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ για το 

ακίνητό της που βρίσκεται στη θέση Πλάκα Κερατέας του τέως Δήμου Κερατέας και νυν Δήμου 

Λαυρεωτικής και βεβαίωσης περί μη καταλήψεως κοινοχρήστου χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι η 

ενδιαφερόμενη θα προσκομίσει στο Δήμο: (α) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 

1599/1986 περί μη οφειλής Τ.Α.Π., (β) Τοπογραφικό διάγραμμα, (γ) Πρόσφατο εξοφλημένο 

λογαριασμό ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου.  

Β. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες: Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών (Τμήμα Εσόδων) και Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για τα περαιτέρω. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αρ. πρωτ:5318/14.04.2016 αίτηση του κου Κ. Β. του Θ. 

Αρ. Απόφ.: 95/2019 

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 αρ. πρωτ:5318/14.04.2016 αίτηση του κου Κ. Β. του Θ.», έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με αριθμ. πρωτ: 5318/14.04.2016 αίτησή του, ο κος Κ. Β. του Θ. και της Ε., αιτείται να του 

αναγνωρισθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς για ακίνητο εκτάσεως 121,28m2, το οποίο βρίσκεται στη 

θέση ΠΛΑΚΑ του πρώην Δήμου Κερατέας. 

Επιπλέον, αιτείται την έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ, καθώς και βεβαίωσης περί 

μη καταλήψεως κοινοχρήστου χώρου, ώστε να δύναται να ασκήσει τα κυριαρχικά του δικαιώματα 

επί του ως άνω αναφερόμενου ακινήτου. 

Ο κος Βουκελάτος προσκόμισε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

− Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.191/2008 ενόρκου βεβαίωσης Ειρηνοδικείου Λαυρίου. 

− Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου 

− Αντίγραφο λογαριασμό ΔΕΗ 

− Αντίγραφα των εντύπων Ε9 για τα έτη 1997 και 2005, από τα οποία προκύπτει ότι η ως άνω 

ιδιοκτησία δηλώνεται νόμιμα και καταβάλλει γι’ αυτήν τους αντίστοιχους φόρους και τέλη. 
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Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με το 

αριθμ.8631/1993 συμβόλαιο δωρεάς εν ζωή ακινήτου του συμβολαιογράφου Κοσμά Διονυσίου 

Αλιβιζάτου, η Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου ΑΕ είχε δωρίσει διάφορα ακίνητα 

(αγροτεμάχια κλπ) στον τότε Δήμο Κερατέας, μεταξύ των οποίων και το ως άνω αναφερόμενο 

ακίνητο. Η Οικονομική Επιτροπή σε αντίστοιχες περιπτώσεις, για τις οποίες όμως είχε ασκηθεί 

αναγνωριστική αγωγή κυριότητας ακινήτου, αποφάσισε τη μη άσκηση ένδικου μέσου από το Δήμο 

Λαυρεωτικής (σχετ. η αριθμ.20/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). 

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

χορηγηθούν από τις Υπηρεσίες του Δήμου στον κο Κ. Β. του Θ. οι σχετικές βεβαιώσεις περί μη 

οφειλής ΤΑΠ και περί μη καταλήψεως κοινοχρήστου χώρου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ: 

5318/14.04.2016 αίτησή του. Επειδή όμως έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα, ο 

ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει εκ νέου: 

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί μη οφειλής Τ.Α.Π. 

Τοπογραφικό διάγραμμα 

Πρόσφατο εξοφλημένο λογαριασμό ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου   

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

−  την αριθμ. πρωτ: 5318/14.04.2016 αίτηση του κου Κ. Β. του Θ. 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Τη χορήγηση στον κο Κ. Β. του Θ. βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ για το ακίνητό του που 

βρίσκεται στη θέση Πλάκα Κερατέας και βεβαίωσης περί μη καταλήψεως κοινοχρήστου χώρου, υπό 

την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει στο Δήμο εκ νέου: (α) Αίτηση – υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί μη οφειλής Τ.Α.Π., (β) Τοπογραφικό διάγραμμα, (γ) 

Πρόσφατο εξοφλημένο λογαριασμό ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου.  

Β. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες: Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών (Τμήμα Εσόδων) και Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για τα περαιτέρω. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο Πρόεδρος  

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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