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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  1 8 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 16ης  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 16 Σεπτεμβρίου 2019 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Δευτέρα, ώρα 13:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 12.09.2019 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 7 

Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ασπασία Αργεντίνη,  Ηλίας Στουραΐτης, Χαράλαμπος 

Ζαγουρής, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Αρετούσα Μακρή, Σταύρος Κρητικός  

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση σε σώμα – ορισμός Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής (περίοδος 1 

Σεπτεμβρίου 2019 έως 6 Νοεμβρίου 2021) 

Αρ. Απόφ.: 145/2019 

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 «συγκρότησης σε 

σώμα – εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής (περίοδος 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως 6 

Νοεμβρίου 2021)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με το υπ’ αριθμ.123/2019 πρακτικό Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής έγινε η εκλογή των 

τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής, η θητεία της οποίας αρχίζει την 

1η Σεπτεμβρίου 2019 και λήγει την 6η Νοεμβρίου 2021. 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ: 86979/22791/10.09.2019 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής διαπιστώθηκε η νομιμότητα του ως άνω πρακτικού. 

Με την υπ’ αριθμ.774/2019 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί ορισμού Αντιδημάρχων 

και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του, έγινε ο ορισμός των δύο (2) Αντιδημάρχων – τακτικών μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει και τα 

οριζόμενα στην εγκύκλιο 90/Α.Π. 59849/21.08.2019, τα οριζόμενα και τα εκλεγμένα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ τους, με 
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φανερή ψηφοφορία, τον Αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής. Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία όλων των 

μελών της Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε διεξάγεται τρίτη 

ψηφοφορία και εκλέγεται όποιος λάβει σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται 

κλήρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε στο σώμα το τακτικό μέλος  της Οικονομικής 

Επιτροπής, Κωνσταντίνο Λεβαντή, ως Αντιπρόεδρο αυτής.  

Στη συνέχεια άρχισε η φανερή ψηφοφορία μεταξύ του συνόλου των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής, οι οποίοι ψήφησαν ονομαστικά. Μετά το τέλος της πιο πάνω ψηφοφορίας, ανακοινώθηκε 

το αποτέλεσμα, σύμφωνα με το οποίο για το αξίωμα του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής ο 

κος Κωνσταντίνος Λεβαντής έλαβε επτά (7) ψήφους επί συνόλου επτά (7) ψηφισάντων. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Πρόεδρου και έλαβε υπόψη της: 

− την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

− τη μοναδική υποψηφιότητα για το αξίωμα του Αντιπροέδρου  

− την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας 

εκλέγει  

αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής για την περίοδο από 1η 

Σεπτεμβρίου 2019 έως 6 Νοεμβρίου 2021 το Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας, κο Κωνσταντίνο 

Λεβαντή, ο οποίος συγκέντρωσε επτά (7) ψήφους, επί συνόλου επτά (7) ψηφισάντων. 

 

Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ημερών από την εκλογή στον Γενικό 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή 

δημότη ενώπιων του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη 

διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα 

πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2019 του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. απόφ: 146/2019 

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

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 2ο θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του 

ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής». 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 3 από 54 

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

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

προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 

αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη 

είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από 

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

ψηφίσουν σχετικά με τη συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια 

διάταξη, εξαιτίας της άμεσης ανάγκης ενίσχυσης των κωδικών που αφορούν μισθοδοσίες 

προσωπικού και προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου. Τα 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να 

συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'):  

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις 

κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.  

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί 

ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως 

εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως 

αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων 

δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.  

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων 

πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας 

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και 

άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να 

καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί 

απροόπτου δαπάνης.  

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται 

εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και 

άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή 

εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω 

προϋπολογισμώ».  

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως 

των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
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αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του 

παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν 

τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Συνεπώς, για την έκδοση της 

τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και 

διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με 

το ως άνω έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει 

να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την 

προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της 

απόφασης αναμόρφωσης. 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η 

τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον 

προϋπολογισμό. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει η 

Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για «…την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των 

ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και 

επιχειρήσεων του δήμου…». 

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

Την υπ’ αριθμ. 213/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ έτους 2019 και την Α.Π. 

121419/38156/26.02.2019 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία 

επικυρώθηκε. 

 Την ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη αναγκών οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον 

προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2019. 

Την υπ’ αριθμ. 79/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ με την οποία 

εγκρίθηκε ομόφωνα η 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, ως προς τους 

κατωτέρω Κ.Α.: 

Α. Αύξηση Κ.Α. Εξόδων: 

1. Αυξάνονται οι  Κ.Α. 15-6021.001/15-6041.001/15-6052.001/15-6054.001 που αφορούν τις τακτικές 

αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές του προσωπικού αορίστου χρόνου και έκτακτου προσωπικού 

του Ν.Π.Δ.Δ.  

2. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6273 που αφορά «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για 

δικές τους υπηρεσίες»  

Β. Μείωση Κ.Α. Εξόδων: 

  Προκειμένου να καλυφθούν οι αυξήσεις των ανωτέρω Κ.Α. θα πραγματοποιηθούν μειώσεις  των Κ.Α. 

δαπανών  όπως εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα. 
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Το αποθεματικό του προϋπολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ μειώνεται κατά 5.506,77 

ευρώ και διαμορφώνεται  στο ποσό των 4.604,46 ευρώ. 

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. 213/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής 

− την υπ’ αριθμ. 79/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την τρίτη (3η) Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με 

την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» οικονομικού έτους 2019, όπως αυτή εμφανίζεται αναλυτικά κατωτέρω: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                        ΧΡΗΣΗ : 2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 3Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
                                                                                       

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 10.111,23 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 1 0,00 15-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 15.684,15 

 2 0,00 15-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 21.819,63 

 3 0,00 15-6052.001 Εργοδοτική εισφ.υπαλ.αορίστου χρόνου 4.212,81 

 4 0,00 15-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 5.369,95 

 5 0,00 15-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές  2.000,00 
 τους υπηρεσίες 
 49.086,54 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 6 0,00 00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε  -2.500,00 
 συνέδρια και σεμινάρια 
 7 0,00 00-6431. Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου -1.000,00 

 8 0,00 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως -466,22 

 9 0,00 15-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες  -1.500,00 
 ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 10 0,00 15-6117.003 Αμοιβές εκτελεστών μουσικών οργάνων -5.155,00 

 11 0,00 15-6117.009 Αμοιβή καλλιτεχνικού Δ/ντη Ωδείου -5.000,00 

 12 0,00 15-6265.001 Συντήρηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού -2.740,00 

 13 0,00 15-6265.002 Συντήρηση μουσικών οργάνων -2.000,00 
 14 0,00 15-6471.011 Ανάπτυξη και Υλοποίηση νέων εναλλακτικών μορφών τουρισμού  -448,00 
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 μέσω του πολιτισμού. 
 15 0,00 15-6471.012 Ανάπτυξη και Υλοποίηση καινοτόμων νέων εναλλακτικών μορφών  -1.458,60 
 τουρισμού μέσω του αθλητισμού 
 16 0,00 15-6472.005 Διοργάνωση αθλητικών ενασχόλησης Λαυρίου -Κερατέας -2.080,50 

 17 0,00 15-6472.006 Δαπάνες διοργάνωσης Αθλητικών ημερίδων Δ.Ε.Κερατέας  -1.500,00 
 Δ.Ε.Λαυρίου 
 18 0,00 15-6472.007 Διοργάνωση ποδηλατικού γύρου Κερατέας-Καμάριζας -1.500,00 

 19 0,00 15-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ -783,09 

 20 0,00 15-6614. Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου -1.800,00 

 21 0,00 15-6652. Προμήθεια φωτογραφικού υλικού -1.916,91 

 22 0,00 15-6699.002 Προμήθεια λοιπού υλικού για βιβλιοθήκες -1.000,00 

 23 0,00 15-6699.007 Προμήθεια αναλωσίμων μουσικής -2.000,00 

 24 0,00 15-7131.002 Προμήθεια ηχητικών και φωτιστικών συστημάτων -1.000,00 

 25 0,00 15-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και  -2.599,45 
 λογισμικά  
 26 0,00 15-7135.003 Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού -3.000,00 

 27 0,00 15-7135.005 Προμήθεια εξοπλισμού βεστιαρίου θεατρικής ομάδας -2.132,00 

 -43.579,77 

 3 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
 28 0,00   -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -5.506,77 

 -5.506,77 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 0,00 
 : 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 4.604,46 
  
 
 
 
Α/ΑΚ.Α.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
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 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  10.111,23 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 0,00 
  ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 49.086,54 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -43.579,77 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -5.506,77 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 4.604,46 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
 

Το αποθεματικό, μετά την τρέχουσα αναμόρφωση, διαμορφώνεται  στο ποσό των 4.604,46 ευρώ. 
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί καταβολής τακτικής επιχορήγησης από το Δήμο Λαυρεωτικής προς 

το ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. απόφ: 147/2019 

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

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 1ο θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης περί «καταβολής τακτικής επιχορήγησης από το Δήμο Λαυρεωτικής προς το 

ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής». 

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

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

προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 

αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη 

είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από 

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

ψηφίσουν σχετικά με τη συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια 

διάταξη, εξαιτίας της άμεσης ανάγκης για καταβολή επιχορήγησης από τον Δήμο Λαυρεωτικής προς 

το Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ποσού 70.000,00 ευρώ, για την αντιμετώπιση αναγκών μισθοδοσίας και 

προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου. Τα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να συζητηθεί πριν 

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 235 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων», όπου ορίζεται ότι:  

«Πόροι των ιδρυμάτων είναι ιδίως: 

α) η ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου ή της Κοινότητας, 

β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες, 

γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχουν τα ιδρύματα, 

δ) πρόσοδοι από τη δική τους περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα.» 

2. Το ΦΕΚ 1089/Β/10.04.2012, στο οποίο δημοσιεύθηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 34/2011 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής περί σύστασης του Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ», σύμφωνα με την οποία η ετήσια τακτική 

επιχορήγηση από το Δήμο ανέρχεται σε 1.100.000,00 ευρώ. 

3. Την υπ’ αριθμ. 213/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ έτους 2019 και την Α.Π. 
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121419/38156/26.02.2019 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία 

επικυρώθηκε. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των 

Δήμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018). 

6. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139 Α/31-8-2019). 

7. Την υπ’ αριθμ.78/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ με θέμα: 

«λήψη απόφασης επιχορήγησης από τον Δήμο Λαυρεωτικής προς το Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής, ύψους 70.000,00€». 

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, το ποσό των 70.000,00 ευρώ της τακτικής επιχορήγησης αφορά 

τους κατωτέρω ΚΑ δαπανών: 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
00-6111 Αμοιβές νομικών 4.000,00 

15-6414 Μεταφορές εν γένει 3.000,00 

15—6471.001 Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων 11.700,00 
00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.000,00 

15-6117.003 Αμοιβές εκτελεστών μουσικών οργάνων 20.000,00 

15-6117.007 Αμοιβές σκηνοθετών 1.800,00 
15-6471.013 Παροχή καλλιτεχνών υπηρεσιών διάρκειας 12 

μηνών για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών 
φιλαρμονικών και των λοιπών τμημάτων μουσικής 
του Δήμου  

10.000,00 

15-6471.014 Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υποστήριξης και 
υλοποίησης καινοτόμων προγραμμάτων και 
δράσεων αθλητισμού 

10.000,00 

15-6115 Αμοιβές λογιστών 8.500,00 
 ΣΥΝΟΛΟ  70.000,00 

 

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  

− το ΦΕΚ 1089/Β/10.04.2012 

− την υπ’ αριθμ. 213/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής 

− την υπ’ αριθμ. 78/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  
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Α. Εγκρίνει την καταβολή επιχορήγησης ύψους 70.000,00 ευρώ, στα πλαίσια της ετήσιας τακτικής 

επιχορήγησης που λαμβάνει το ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής από το Δήμο Λαυρεωτικής 

όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 1089/Β/10.04.2012 σύστασης του Νομικού Προσώπου. 

Β. Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00-6715.007 πίστωσης του προϋπολογισμού του 

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019 για την καταβολή της τακτικής επιχορήγησης του 

Νομικού Προσώπου ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’.  Το ως άνω ποσό αφορά την ενίσχυση των ακόλουθων ΚΑ δαπανών 

του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2019: 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
00-6111 Αμοιβές νομικών 4.000,00 

15-6414 Μεταφορές εν γένει 3.000,00 

15—6471.001 Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων 11.700,00 

00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.000,00 

15-6117.003 Αμοιβές εκτελεστών μουσικών οργάνων 20.000,00 

15-6117.007 Αμοιβές σκηνοθετών 1.800,00 
15-6471.013 Παροχή καλλιτεχνών υπηρεσιών διάρκειας 12 

μηνών για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών 
φιλαρμονικών και των λοιπών τμημάτων μουσικής 
του Δήμου  

10.000,00 

15-6471.014 Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υποστήριξης και 
υλοποίησης καινοτόμων προγραμμάτων και 
δράσεων αθλητισμού 

10.000,00 

15-6115 Αμοιβές λογιστών 8.500,00 
 ΣΥΝΟΛΟ  70.000,00 

 

ΘΕΜΑ: Πάγια εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 148/2019 

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 «πάγιας 

εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαυρεωτικής» γνώρισε στα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις υπηρεσιακές 

ανάγκες του Δήμου στον τομέα εκπροσώπησης αυτού ενώπιον όλων των δικαστηρίων της χώρας, 

πρέπει να δοθεί σχετική πάγια εντολή και εξουσιοδότηση στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου να 

παρίσταται και να υποστηρίζει τις απόψεις του Δήμου, εκπροσωπώντας τον. 

Με την υπ’ αριθμ.1/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε πάγια εξουσιοδότηση στο 

Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, Αλέξανδρο Τσώνο του Ηρακλή για το έτος 2019. Μετά τον ορισμό των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για 
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το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως 6 Νοεμβρίου 2021 και τη συγκρότηση σε σώμα 

απαιτείται 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 και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον κο Αλέξανδρο Ηρ. Τσώνο, Νομικό Σύμβουλο του 

Δήμου Λαυρεωτικής επί πάγια αντιμισθία, δικηγόρο παρ’ αρείω Πάγω, (ΑΜ ΔΣΑ 7179), κάτοικο 

Λαυρίου Αττικής, όπως:  

(α) εκπροσωπεί το Δήμαρχο και το Δήμο Λαυρεωτικής, παριστάμενος ενώπιον πάντων των Πολιτικών, 

Ποινικών ή και Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του 

Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δικαστικές 

υποθέσεις του Δήμου Λαυρεωτικής και για την υποστήριξη των δικαιωμάτων και συμφερόντων του 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2019. 

(β) εκπροσωπεί το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κο Δημήτριο Λουκά του 

Ευαγγέλου, ενώπιον οποιουδήποτε συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής για την υπογραφή 

συμβολαίων ή άλλων πράξεων οποιασδήποτε μορφής και περιεχομένου. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποστολής εξωδίκου και άσκησης αίτησης ανάκλησης κατάσχεσης 

Αρ. Απόφ.: 149/2019 

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 «αποστολής 

εξωδίκου και άσκησης αίτησης ανάκλησης κατάσχεσης», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 16076/04.09.2019 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου στην οποία 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

     «Με προφορική ενημέρωση από την Οικονομική Υπηρεσία , μου έχει γίνει γνωστό ότι ο κ. Ν. Λ. 

αρνείται να προβεί στην απαραίτητη δήλωση παραίτησης από την κατάσχεση που είχε επιβάλει εις 

χείρας των Τραπεζών «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως τρίτων , δυνάμει του από 23.12.2018 Κατασχετηρίου του για συνολικό ποσό 78.941,00 

ευρώ , παρά το γεγονός ότι ήδη έχει εξοφληθεί με απόδοση σ’ αυτόν του ανωτέρω ποσού από την   

«ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK  ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (EUROBANK ERGASIAS). 

      Προκειμένου να προβεί ο Δήμος στις απαιτούμενες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες για την 

αποδέσμευση των αντιστοίχων τραπεζικών λογαριασμών του από την κατάσχεση, απαιτείται να 

ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για αποστολή αρχικώς σχετικού εξωδίκου και σε 

περίπτωση αδρανείας του ανωτέρω σε κατάθεση αιτήσεως στο αρμόδιο Δικαστήριο για ανατροπή της 

κατάσχεσης και αποδέσμευση των λογαριασμών.» 
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Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι από τη 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών εκδόθηκε το υπ’ αριθμ.619/2019 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, 

σειράς Β, συνολικού ποσού 78.941,00 ευρώ, το οποίο αφορά την κατάσχεση από το λογαριασμό που 

διατηρεί ο Δήμος Λαυρεωτικής στην τράπεζα EUROBANK, για τις διαταγές πληρωμής 179, 180, 181 

και 182/2018 Ειρηνοδικείου Ιλίου. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε 

με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, η Οικονομική Επιτροπή ‘’… ιη) Αποφασίζει για την άσκηση 

ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από 

αυτά…’’. 

Κατόπιν των ανωτέρω, κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Πρόεδρου και έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

−  την αριθμ. πρωτ: 16076/04.09.2019 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου 

αποφασίζει ομόφωνα  

Να αποσταλεί εξώδικη επιστολή προς τον κο Λ. Ν. του Π. και να κοινοποιηθεί στις Τράπεζες «ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την οποία θα καλείται 

να αποδεσμεύσει τους αντίστοιχους λογαριασμούς. 

Σε περίπτωση αδράνειας και παρόδου άπρακτης της σχετικής προθεσμίας που θα του ταχθεί, να 

κατατεθεί στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση για ανατροπή της κατάσχεσης και αποδέσμευση των 

λογαριασμών. 

Εξουσιοδοτεί τον κο Αλέξανδρο Ηρ. Τσώνο, Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής επί πάγια 

αντιμισθία, δικηγόρο παρ’ αρείω Πάγω, (ΑΜ ΔΣΑ 7179), κάτοικο Λαυρίου Αττικής, να προβεί σε όλες 

τις απαιτούμενες ενέργειες. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την από 11.07.2019 αγωγή της εταιρείας Α. & Ι. Α. (S. T.) 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου 

Αρ. Απόφ.: 150/2019 

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 από 11.07.2019 αγωγή της εταιρείας Α. & Ι. Α. (S. T.) ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

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

Στις 9 Αυγούστου 2019 και με αριθμ. πρωτ: 14706/09.08.2019 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας 

η από 11.07.2019 αγωγή της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α. Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.» και το 

διακριτικό τίτλο «S. T.» ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου (ΓΑΚ: 1163/2019, ΕΑΚ: 34/2019), με την 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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οποία ζητά την καταβολή ποσού 20.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), πλέον των 

νομίμων τόκων υπερημερίας από την επίδοσή της. 

Το ποσό αυτό αφορά την αμοιβή της ενάγουσας εταιρείας για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 

προσωπικού του Δήμου από το Λαύριο προς την Κερατέα, τη μετακίνηση αθλητικών ομάδων προς 

διάφορους προορισμούς και την εκμίσθωση λεωφορείων για την εκτέλεση της δημοτικής 

συγκοινωνίας κατά το χρονικό διάστημα από Ιούνιο 2018 έως και Σεπτέμβριο 2018. Ο Δήμος 

παρέλαβε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και εκδόθηκε η από 18.03.2019 βεβαίωση Δημάρχου 

Λαυρεωτικής, βεβαιώνοντας την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών, το κόστος, τη διάρκεια και τη 

συνολική οφειλή του Δήμου. 

Στην υπ’ αριθμ. πρωτ: 15875/03.09.2019 εισήγησή του, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου 

αναφέρει τα ακόλουθα: 

«Με αριθ. πρωτ. 14706/9-8-2019 κοινοποιήθηκε στο Δήμο η  από 11/7/19 αγωγή της 

εταιρείας Α.&.Α. και Σια ΟΕ (S. T.)» ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, με την οποία ζητείται να  του 

καταβληθεί από το Δήμο ποσό 20.000 ευρώ, για εργασίες μεταφοράς προσωπικού του Δήμου, 

αθλητικών ομάδων και δημοτικής συγκοινωνίας την περίοδο  Ιούνιο – Σεπτέμβριο 2018,  μετά από 

εντολή του Δήμου. 

Mε το δεδομένο ότι δεν υπάρχουν στη διάθεσή μου στοιχεία για την διαμόρφωση της άποψης 

του Δήμου και την αντίκρουση της ανωτέρω αγωγής,  εκτός όσων αναφέρει στην αγωγή της η 

ενάγουσα εταιρεία, παρακαλώ την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου προς την οποία κοινοποιείται το 

παρόν , για εμπρόθεσμη ενημέρωση και  παροχή  τυχόν υπαρχόντων στοιχείων. 

 Επισημαίνεται επίσης ότι: Μετά τις τροποποιήσεις  του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ήδη από 

1/1/2016, για την εκδίκαση της εν λόγω αγωγής, δεν προβλέπεται προφορική διαδικασία στο 

ακροατήριο (εξέταση μαρτύρων κλπ), ούτε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναβολής 

εκδικάσεως της υποθέσεως, αλλ’ αντιθέτως υφίσταται υποχρέωση καταθέσεως φακέλλου με 

προτάσεις και στοιχεία και κατάθεση ένορκής κατάθεσης μαρτύρων, εντός προθεσμίας 100 ημερών 

από της καταθέσεως στο δικαστήριο της αγωγής. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση μέχρι 

20/11/2019.  

Κατόπιν αυτών παρακαλώ όπως εγκαίρως (και πάντως το αργότερο μέχρι 15/10/2019, ώστε 

να προλάβω να συντάξω προτάσεις και να εξετασθούν οι μάρτυρες με την προβλεπόμενη διαδικασία), 

να μου χορηγηθούν τα υπάρχοντα στοιχεία και πληροφορίες  για την αντίκρουση της  αγωγής  (άποψη 

επί της αγωγής, εάν πράγματι απασχολήθηκε ο ενάγων, μάρτυρα που μπορεί να υποστηρίξει την 

τυχόν άποψη του Δήμου  κοκ). 

     Η Οικονομική Επιτροπή, παρακαλείται να μου γνωρίσει  την πορεία που πρέπει να ακολουθήσω.» 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ανέφερε ότι, όπως προκύπτει από την ανάγνωση της αγωγής, 

καθώς και από τα στοιχεία της Υπηρεσίας πρόκειται για εργασίες οι οποίες έχουν πράγματι 

εκτελεστεί.  
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Επειδή η Υπηρεσία δε διαθέτει κάποια αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να αντικρουσθεί η 

ουσιαστική βάση και τα πραγματικά περιστατικά όπως τα επικαλείται η εταιρεία «S. T.» στην αγωγή 

της και πιθανολογείται η μη ευδοκίμηση άσκησης ενδίκων μέσων από το Δήμο, αφού τα ανωτέρω 

έχουν πράγματι εκτελεστεί, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να μην καταθέσει ο Δήμος προτάσεις για την 

αντίκρουση της αγωγής, εφόσον δεν υπάρχει λόγος αντιδικίας και προς αποφυγή περαιτέρω 

δικαστικών διενέξεων και καταβολής επιπρόσθετων δικαστικών εξόδων. 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 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 κατά πλειοψηφία  

ο Δήμος Λαυρεωτικής να μην καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου για την 

αντίκρουση της από 11 Ιουλίου 2019 αγωγής (ΓΑΚ:1163/2019, ΕΑΚ: 34/2019) της Εταιρείας με την 

επωνυμία «Α. Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «S. T.», με την οποία υποχρεώνεται να καταβάλει 

στην ενάγουσα ποσό 20.000,00 ευρώ, νομιμοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής. 

 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αρετούσα Μακρή, ΜΕΙΟΨΗΦΗΣΕ, καθόσον θεωρεί ότι ο 

Δήμος πρέπει είτε να παραστεί στην εκδίκαση της εν λόγω αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Λαυρίου με την κατάθεση σχετικού φακέλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 του νέου 

Κ.Πολ.Δ. (τακτική διαδικασία), είτε να προβεί σε συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς κατ’ άρθρο 

214Α Κ.Πολ.Δ. με την σύνταξη Πρακτικού Συμβιβασμού και την επικύρωσή του από τον Πρόεδρο του 

ανωτέρω Δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αγωγή. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης ασκηθείσας έφεσης κατά της υπ’ αριθμ.5525/2019 

απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

Αρ. Απόφ.: 151/2019 

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 

ασκηθείσας έφεσης κατά της υπ’ αριθμ.5525/2019 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών» 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 8878/22.05.2019 εισήγηση του 

Νομικού Συμβούλου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Την 20.05.2019 κοινοποιήθηκε με αρ. πρωτ: 8595/20.05.2019 στο Δήμο μας η υπ’ 

αριθμ.5525/2019 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία έγινε 

εν μέρει δεκτή η από 24.01.2006 αγωγή του κου Σ. Τ. επιδικάζοντας αποζημίωση ποσού 9.339,93 ευρώ 
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νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής (αρχικό αίτημα αγωγής για ποσό 32.181,57 ευρώ), λόγω 

των ζημιών που είχε υποστεί το όχημα του ενάγοντος το οποίο είχε προσκρούσει σε κράσπεδο ‘’δόντι’’ 

αγωγού απορροής ομβρίων υδάτων στη Νεάπολη Λαυρίου. 

Προκειμένου να εξαντληθούν οι δυνατότητες προστασίας των συμφερόντων του Δήμου, 

εισηγούμαι την άσκηση εφέσεως κατά της ανωτέρω απόφασης, προκειμένου να αξιολογηθούν και 

από ανώτερο Δικαστήριο οι απόψεις του Δήμου, όπως εκτέθηκαν στο πρωτόδικο δικαστήριο, με τις 

οποίες εκθέταμε επιχειρήματα για έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης του Δήμου και για αοριστία των 

κονδυλίων της αγωγής». 

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

ανωτέρω απόφασης, λόγω κατεπείγοντος, ασκήθηκε έφεση από το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου την 

19η Ιουνίου 2019 και ζήτησε να αποφασίσουν σχετικά με την έγκρισή της 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010 και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

την έγκριση της από 19.06.2019 και με αριθμό κατάθεσης 1629/2019 ασκηθείσας έφεσης κατά της 

υπ’ αριθμ.5525/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την από 09.04.2019 αγωγή της υπαλλήλου του Δήμου 

Λαυρεωτικής Ε. Ν. Μ. 

Αρ. Απόφ.: 152/2019 

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 από 09.04.2019 αγωγή της υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής Ε. Ν. Μ.», έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 12991/17.07.2019 εισήγηση του Νομικού 

Συμβούλου του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με αριθ. πρωτ. 12941/16-7-2019 κοινοποιήθηκε στο Δήμο η  αγωγή της  υπαλλήλου του Δήμου Ε. 

Ν. Μ. ενώπιον του  Ειρηνοδικείου Λαυρίου (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), η οποία εκδικάζεται 

την 23/9/2019  και  με την οποίαν αιτείται:   

1) να υποχρεωθεί ο Δήμος και το ΝΠΔΔ «Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής» να της καταβάλουν 

νομιμοτόκως αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος  τις αποδοχές των μηνών Σεπτεμβρίου, 

Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2018  συνολικού ποσού 4.538,04 ευρώ  (1.134,51 Χ 4 = 

4.538,04) , κατά τους οποίους παρείχε τις υπηρεσίες της στο ανωτέρω ΝΠΔΔ ,   

2) να υποχρεωθεί η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου να υπογράψει τις καταστάσεις 

μισθοδοσίας της των επιδίκων μηνών,   

3) να κηρυχθεί η σχετική απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και   
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4) να καταδικασθούν οι εναγομένοι  (Δήμος, ΝΠΔΔ) στην δικαστική της δαπάνη.  

     Κατόπιν αυτών παρακαλώ όπως εγκαίρως μου γνωστοποιηθεί εάν θα χειρισθώ την υπόθεση  ή θα 

την αναλάβει από κοινού ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ΝΠΔΔ,  στην πρώτη περίπτωση  να μου 

χορηγηθεί  η άποψη της Υπηρεσίας επί του αγωγικού αιτήματος, στοιχεία του φακέλλου της 

υποθέσεως   και  μάρτυρα που θα υποστηρίξει την τυχόν  αντίθετη άποψη του Δήμου. 

Επομένως,  παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει την απαιτούμενη απόφαση για τη στάση 

και παράσταση επί της ως άνω αγωγής .»  

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι με την 

υπ’ αριθμ.680/25.09.2018 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής ανατέθηκαν στην εν λόγω υπάλληλο 

παράλληλα καθήκοντα στο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία ‘’ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’, αρχικά για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, περίοδο από 25.09.2018 έως και 

25.11.2018 και στη συνέχεια για επιπλέον έξι (6) μήνες. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 η υπάλληλος 

επέστρεψε στην οργανική της θέση. 

Για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2018, δεν τις έχουν 

καταβληθεί τα δεδουλευμένα παρότι ο Δήμος Λαυρεωτικής εξέδωσε δύο (2) εντολές πληρωμής στις 

27.11.2018 και 29.01.2019.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε 

με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, η Οικονομική Επιτροπή ‘’… ιη) Αποφασίζει για την άσκηση 

ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από 

αυτά…’’. 

Με βάση όσα εκτέθηκαν ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή, ως μόνη αρμόδια, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10, να αποφασίσει σχετικά και να 

εξουσιοδοτήσει τον κο Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

− την από 09.04.2019 αγωγή της υπαλλήλου Ε. Μ., ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, 

− την αριθμ. πρωτ: 12991/17.07.2019 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Να συνομολογήσει ο Δήμος Λαυρεωτικής ότι η υπάλληλος Ε. Ν. Μ. παρείχε τις υπηρεσίες της στο 

Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία ‘’ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’ κατά το χρονικό 

διάστημα Σεπτέμβριος έως και Δεκέμβριος 2019 και να της καταβληθούν τα δεδουλευμένα για το εν 

λόγω διάστημα. 

Β. Να παρασταθεί αυτοπροσώπως ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτριος Λουκάς του Ευαγγέλου, ως 

νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, κατά τη συζήτηση της από 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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09.04.2019 αγωγής στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για να καταθέσει τις 

απόψεις του Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την από 25.07.2019 αγωγή του κου Σ. Λ. ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Λαυρίου 

Αρ. Απόφ.: 153/2019 

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 από 25.07.2019 αγωγή του κου Σ. Λ. ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στις 9 Αυγούστου 2019 και με αριθμ. πρωτ: 14705/09.08.2019 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας 

η από 25.07.2019 αγωγή του κου Σ. Λ. του Β. ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου (ΓΑΚ: 1247/2019, 

ΕΑΚ: 36/2019), με την οποία ζητά την καταβολή ποσού 19.840,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ), πλέον των νομίμων τόκων υπερημερίας από την επίδοσή της. 

Το ποσό αυτό αφορά την αμοιβή του ενάγοντος για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού 

λακούβων και κλεισίματος αυτών με στρώση ασφαλτικού υλικού και πίσσας σε διάφορα σημεία της 

Δημοτικής Ενότητας Κερατέας κατά το χρονικό διάστημα από Αύγουστο 2018 έως και Σεπτέμβριο 

2018. Ο Δήμος παρέλαβε τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως προκύπτει από τη σχετική βεβαίωση 

Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής και εν συνεχεία εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 43/04.10.2018 τιμολόγιο 

παροχής υπηρεσιών ποσού 16.009,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%. 

Στην υπ’ αριθμ. πρωτ: 15877/03.09.2019 εισήγησή του, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου 

αναφέρει τα ακόλουθα: 

«Με αριθμ. πρωτ. 14705/9-8-2019 κοινοποιήθηκε στο Δήμο η  από 25/7/19 αγωγή του  κ. Σ. Β. Λ.   

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, με την οποία ζητείται να  του καταβληθεί από το Δήμο ποσό 

19.840 ευρώ, για εργασίες «καθαρισμού λακούβων και κλείσμο αυτών με στρώση ασφαλτικού υλικού 

και πίσσας» στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας τους μήνες Αύγουστο – Σεπτέμβριο 2018,  μετά από 

εντολή του Δήμου. 

Mε το δεδομένο ότι δεν υπάρχουν στη διάθεσή μου στοιχεία για την διαμόρφωση της άποψης του 

Δήμου και την αντίκρουση της ανωτέρω αγωγής, εκτός όσων αναφέρει στην αγωγή του  ο ίδιος ο  

αντίδικος, παρακαλώ  την Τ.Υ. ή την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου προς τις οποίες κοινοποιείται το 

παρόν, για εμπρόθεσμη ενημέρωση και  παροχή  τυχόν υπαρχόντων στοιχείων.  

Επισημαίνεται επίσης ότι: Μετά τις τροποποιήσεις  του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ήδη από 

1/1/2016, για την εκδίκαση της εν λόγω αγωγής, δεν προβλέπεται προφορική διαδικασία στο 

ακροατήριο (εξέταση μαρτύρων κλπ), ούτε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναβολής 

εκδικάσεως της υποθέσεως, αλλ’ αντιθέτως υφίσταται υποχρέωση καταθέσεως φακέλλου με 

προτάσεις και στοιχεία και κατάθεση ένορκής κατάθεσης μαρτύρων, εντός προθεσμίας 100 ημερών 
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από της καταθέσεως στο δικαστήριο της αγωγής. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση μέχρι 

9/12/2019.  

Κατόπιν αυτών παρακαλώ όπως εγκαίρως (και πάντως το αργότερο μέχρι 30/10/2019, ώστε να 

προλάβω να συντάξω προτάσεις και να εξετασθούν οι μάρτυρες με την προβλεπόμενη διαδικασία), 

να μου χορηγηθούν τα υπάρχοντα στοιχεία και πληροφορίες  για την αντίκρουση της  αγωγής  (άποψη 

επί της αγωγής, εάν πράγματι απασχολήθηκε ο ενάγων,  μάρτυρα που μπορεί να υποστηρίξει την 

τυχόν άποψη του Δήμου κοκ). 

Η Οικονομική Επιτροπή, παρακαλείται να μου γνωρίσει  την πορεία που πρέπει να ακολουθήσω» 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ανέφερε ότι, όπως προκύπτει από την ανάγνωση της αγωγής, 

καθώς και από τα στοιχεία της Υπηρεσίας πρόκειται για εργασίες οι οποίες έχουν πράγματι 

εκτελεστεί.  

Επειδή η Υπηρεσία δε διαθέτει κάποια αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να αντικρουσθεί η 

ουσιαστική βάση και τα πραγματικά περιστατικά όπως τα επικαλείται ο κος Σ. Λ. στην αγωγή του και 

πιθανολογείται η μη ευδοκίμηση άσκησης ενδίκων μέσων από το Δήμο, αφού τα ανωτέρω έχουν 

πράγματι εκτελεστεί, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να μην καταθέσει ο Δήμος προτάσεις για την 

αντίκρουση της αγωγής, εφόσον δεν υπάρχει λόγος αντιδικίας και προς αποφυγή περαιτέρω 

δικαστικών διενέξεων και καταβολής επιπρόσθετων δικαστικών εξόδων. 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 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 κατά πλειοψηφία  

ο Δήμος Λαυρεωτικής να μην καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου για την 

αντίκρουση της από 25 Ιουλίου 2019 αγωγής (ΓΑΚ:1247/2019, ΕΑΚ: 36/2019) του κου Σ. Λ. του Β., με 

την οποία υποχρεώνεται να καταβάλει στον ενάγοντα ποσό 19.840,00 ευρώ, νομιμοτόκως από της 

επιδόσεως της αγωγής. 

 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αρετούσα Μακρή, ΜΕΙΟΨΗΦΗΣΕ, καθόσον θεωρεί ότι ο 

Δήμος πρέπει είτε να παραστεί στην εκδίκαση της εν λόγω αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Λαυρίου με την κατάθεση σχετικού φακέλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 του νέου 

Κ.Πολ.Δ. (τακτική διαδικασία), είτε, εφόσον από τα στοιχεία της Υπηρεσίας πρόκειται για εργασίες οι 

οποίες πράγματι έχουν εκτελεστεί νομότυπα, να προβεί σε συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς κατ’ 

άρθρο 214Α Κ.Πολ.Δ. με την σύνταξη Πρακτικού Συμβιβασμού και την επικύρωσή του από τον 

Πρόεδρο του ανωτέρω Δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αγωγή, σύμφωνα με τα 
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προβλεπόμενα στο άρθρο 72 παρ. 12 του Ν. 3852/2010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 4623/2019. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ:13495/24.07.2019 αίτηση του κου Ε. 

Α. που αφορά αποζημίωση για ζημιά σε ακίνητο ιδιοκτησίας του  

Αρ. Απόφ.: 154/2019 

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 αριθμ. πρωτ:13495/24.07.2019 αίτηση του κου Ε. Α. που αφορά αποζημίωση για ζημιά 

σε ακίνητο ιδιοκτησίας του», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 13495/24.07.2019 αίτησή του, ο κος Ε. Α. του Δ. αιτείται την καταβολή 

χρηματικής αποζημίωσης για τη ζημιά που προκλήθηκε στην οικία του από πτώση φωτιστικού του 

δημοτικού φωτισμού. 

Προς απόδειξη του αιτήματός του, ο ανωτέρω προσκόμισε: α) το αριθμ.2364/17.07.2019 

τιμολόγιο – δελτίο αποστολής, ποσού 371,96 ευρώ και β) φωτογραφικό υλικό.  

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στην αριθμ. πρωτ: 15878/03.09.2019 γνωμοδότησή του 

αναφέρει τα κατωτέρω: 

«Μετα την υπ’ αριθ. πρωτ. 13495/24-7-2019 αίτηση του κ. Ε. Δ. Α., με την οποία ζητείται η 

αποκατάσταση των ζημιών του ακινήτου ιδιοκτησίας του, οι οποίες προκλήθηκαν  από πτώση 

φωτιστικού  του Δήμου  στην οικία του, έχω να σας εκθέσω ότι:  

     Λαμβάνοντας υπ’ όψη:  

Α) το σχετικό τιμολόγιο – δελτιο αποστολής (2364/17-7-2019), 

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 371,96 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 της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 

άρθρου 3 του Ν.4623/19, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει  τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης 

που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 

60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

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 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/


 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 21 από 54 

ταλαιπωρίας του πολίτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, 

- την αριθμ. πρωτ:13495/24.07.2019 αίτηση του κου Ε. Α. και τα συνημμένα σε αυτή 

δικαιολογητικά, 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 15878/03.09.2019 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 Ε. Α. του Δ.. 

Β . Ορίζει την αποζημίωση στο ποσό των 371,96 ευρώ, σύμφωνα με τo συνημμένο τιμολόγιο – δελτίο 

αποστολής. 

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».  

Δ. 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 αριθμ. πρωτ:7274/30.04.2019 αίτηση της κας Β. 

Κ. που αφορά αποζημίωση λόγω τραυματισμού από πτώση της σε πεζοδρόμιο  

Αρ. Απόφ.: 155/2019 

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 αριθμ. πρωτ:7274/30.04.2019 αίτηση της κας Β. Κ. που αφορά αποζημίωση λόγω 

τραυματισμού από πτώση της σε πεζοδρόμιο», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 7274/30.04.2019 αίτησή της, η κα Κ. Β. του Ι. αιτείται την καταβολή 

χρηματικής αποζημίωσης για οδοντικές βλάβες που υπέστη έπειτα από πτώση εξαιτίας 

ανασηκωμένων πλακών σε πεζοδρόμιο της πλατείας Λαυρίου, στις 30.04.2019. 

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ:446/02.05.2019 βεβαίωση νοσηλείας του Κέντρου Υγείας 

Λαυρίου, κατά την κλινική εξέταση της κας Κ. παρατηρήθηκε κάταγμα υποουλικά του 22, κινητικότητα 

του 21 και αιμορραγία.  

Προς απόδειξη του αιτήματός της, η ανωτέρω προσκόμισε επιπλέον φωτογραφικό υλικό και 

σχέδιο θεραπείας, από το οποίο δεν προκύπτει το ακριβές ποσό της αποζημίωσης που αιτείται.  
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Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο ίδιος ήταν 

παρόν στο περιστατικό, βεβαιώνοντας τα γεγονότα όπως τα εκθέτει η κα Κ. στην αίτησή της. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε 

με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει  τον συμβιβασμό ή 

την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το 

αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

Όμως καθώς η αιτούσα δεν προσκομίζει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή απόδειξη, ενώ από 

την αίτησή της και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά δεν προκύπτει το ύψος της αποζημίωσης 

που αιτείται από το Δήμο, δεν μπορεί να ληφθεί σχετική απόφαση. Επιπλέον θα πρέπει να 

διευκρινιστεί ο αριθμός των δοντιών που χρήζουν αποκατάστασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, 

- την αριθμ. πρωτ: 7274/30.04.2019 αίτηση της κας ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΕΚΗ και τα συνημμένα σε αυτή 

δικαιολογητικά 

- έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Δεν εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση της υφιστάμενης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής 

και της κας Β. Κ. του Ι., λόγω ελλείψεως δικαιολογητικών. 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση παρέμβασης για 

λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την απόρριψη 

της με αριθμ. κατ. 687/2016 αίτησης ακύρωσης του Δήμου Ύδρας, εκπροσώπηση του Δήμου 

Λαυρεωτικής ενώπιον του Ε’ Τμήματος ΣτΕ κατά τη συζήτηση αυτής και κατάθεση υπομνήματος 

Αρ. Απόφ.:156/2019 

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 «ορισμού 

πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση παρέμβασης για λογαριασμό του Δήμου 

Λαυρεωτικής, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την απόρριψη της με αριθμ. κατ. 

687/2016 αίτησης ακύρωσης του Δήμου Ύδρας, εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του 

Ε’ Τμήματος ΣτΕ κατά τη συζήτηση αυτής και κατάθεση υπομνήματος» έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Ο Δήμος Ύδρας με την με αριθμ. κατ. 687/2016 αίτησή του ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας ζητά την ακύρωση της με αριθμ. 95553/51409/24.12.2015 απόφασης της Γενικής 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και 

παραλίας στη θέση «ΝΗΣΟΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής του Νομού Αττικής», η οποία 

δημοσιεύθηκε την 18/1/2016 στο ΦΕΚ 453/Δ/31-12-2015.   

Με την ανωτέρω αίτηση, η οποία έχει προσδιοριστεί προς συζήτηση, κατόπιν αναβολών, στη 

δικάσιμο της 6ης Νοεμβρίου 2019 ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ, ζητείται η ακύρωση της ανωτέρω 

πράξης επειδή με αυτήν εγκρίθηκε ο καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «ΝΗΣΟΣ 

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής του Νομού Αττικής» και επικυρώθηκε η από 17-12-2015 

έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 3 του Ν. 2971/2001 η οποία, όπως προβάλλεται, είχε κακή σύνθεση 

και παραβίασε ουσιώδη τύπο αφού αντί του Προϊσταμένου της αρμόδιας για το Δήμο Ύδρας 

υπηρεσίας δόμησης συμμετείχε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για το Δήμο Λαυρεωτικής υπηρεσίας 

δόμησης μολονότι, όπως προβάλλεται, η ακατοίκητη σήμερα νησίδα «Άγιος Γεώργιος» ανήκει στο 

Δήμο Ύδρας από συστάσεως των Δήμων της χώρας το 19° αιώνα. Περαιτέρω, προβάλλεται ότι η 

ένταξη με την απογραφή του 2011 (σε αντίθεση με την απογραφή 2001) της νησίδας «Άγιος 

Γεώργιος» στα απογραφικά όρια του Δήμου Λαυρεωτικής υπήρξε εντελώς αυθαίρετη και παράνομη, 

αφού δεν τηρήθηκαν οι κανόνες και διαδικασίες που προβλέπονται για την Ελληνική Στατιστική Αρχή 

και στη δική της εγκύκλιο. Επίσης προβάλλεται ότι η προβλεπόμενη σε σχετική ΚΥΑ, στην οποία 

στηρίζεται η προσβαλλόμενη, χρήση των απογραφικών ορίων αντί των διοικητικών ορίων των δήμων 

περιλαμβάνεται σε διάταξη, η οποία δεν διαθέτει νομοθετική εξουσιοδότηση ή πάντως βρίσκεται 

σαφώς εκτός των ορίων της και συνεπώς δεν μπορεί να εφαρμόζεται από την προσβαλλόμενη πράξη.  

Στην ανωτέρω δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει δικαίωμα να 

ασκήσει παρέμβαση υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενης με την ανωτέρω αίτηση  ακύρωσης 

πράξης, ζητώντας την απόρριψη της εν λόγω αίτησης. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στο  από 06.09.2019 έγγραφό του δηλώνει τα κατωτέρω: 

 «Ως γνωστόν, ο Δήμος Ύδρας, στα πλαίσια της αντιδικίας  με το Δήμος μας, για τη νήσο ‘’Άγιος 

Γεώργιος’’, με την υπ’ αριθμ. καταθ. 687/2016 αίτησή του ενώπιον του Σ.τ.Ε., έχει ζητήσει την 

ακύρωση της υπ’ αριθμ. 95553/51409/24-12-2015 απόφασης της Γενικής Γραμμ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής με θέμα ‘’Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση ΝΗΣΟΣ ΑΓΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δήμου Λαυρεωτικής του Νομού Αττικής’’ (ΦΕΚ 453/Δ/18-1-2016). 

Η ανωτέρω αίτηση, μετά από αναβολές εκδικάζεται την 6/11/2019 ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Σ.τ.Ε.  

και ο Δήμος Λαυρεωτικής προφανώς δικαιούται να ασκήσει παρέμβαση υπέρ του κύρους της 

προσβαλλομένης απόφασης, αφού με αυτήν  γίνεται αποδεκτό ότι η ανωτέρω νήσος περιλαμβάνεται 

στα διοικητικά όρια του Δήμου Λαυρεωτικής.  

Επειδή  το ζήτημα της υπαγωγής ή  μη  της νήσου «Άγιος Γεώργιος» στη διοικητική περιφέρεια του 

Δήμου μας, με τα αντίστοιχα δικαιώματα, καθώς  και  η σχετικά  αντιδικία με τον Δήμο Ύδρας  έχει 

ήδη ανατεθεί  σε εξειδικευμένο  δικηγορικό γραφείο, θεωρώ αυτονόητο για την ορθή,  ενιαία  και 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της αντιδικίας, καθώς και  την προστασία των συμφερόντων του 
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Δήμου Λαυρεωτικής , να ανατεθεί   στο ίδιο γραφείο και η άσκηση παρέμβασης  υπέρ του κύρους της 

προσβληθείσας απόφασης ενώπιον του Σ.τ.Ε., για την απόρριψη της ως άνω αίτησης ακύρωσης του 

Δήμου Ύδρας.»  

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (παρ.1, 

περ. ιθ), καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την ανάθεση σε δικηγόρο της 

σύνταξης και κατάθεσης παρέμβασης για λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του 

Συμβουλίου της Επικρατείας για την απόρριψη της με αριθμ. κατ. 687/2016 αίτησης ακύρωσης του 

Δήμου Ύδρας και υπέρ της διατήρησης της ισχύος της με αριθμ. 95553/51409/24.12.2015 απόφασης 

της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Καθορισμός των ορίων 

αιγιαλού και παραλίας στη θέση «ΝΗΣΟΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής του Νομού 

Αττικής».  

Η ανωτέρω ανάθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου μας, καθώς η 

τυχόν ευδοκίμηση της ανωτέρω αίτησης ακύρωσης θα έχει ως συνέπεια την αναγνώριση από το 

ανωτέρω Δικαστήριο της υπαγωγής της νήσου Άγιος Γεώργιος στα διοικητικά όρια του Δήμου Ύδρας, 

στην περίπτωση δε αυτή, η σχετική κρίση θα αποτελέσει πρόκριμα για την κρίση κάθε άλλης αρχής 

επί του εν λόγω ζητήματος, πλήττοντας τα συμφέροντα του Δήμου Λαυρεωτικής, καθώς πλέον η 

νήσος Άγιος Γεώργιος θα φέρεται ως υπαγόμενη στα διοικητικά όρια του Δήμου Ύδρας και ως εκ 

τούτου  ο Δήμος Λαυρεωτικής θα παύσει να είναι δικαιούχος του ποσοστού του ειδικού τέλους της 

περ. iii της παραγράφου Α.3 του άρθρου 25 του Ν. 3468/2006, όσον αφορά στους αιολικούς σταθμούς 

που είναι εγκατεστημένοι στην εν λόγω νήσο. 

Στο μέτρο δε που το αντικείμενο της εν λόγω δίκης άπτεται του ζητήματος της υπαγωγής της 

εν λόγω νήσου στη διοικητικά όρια του Δήμου Λαυρεωτικής ή του Δήμου Ύδρας αλλά και λοιπών 

διοικητικής φύσεως ζητημάτων, η σύνταξη και κατάθεση της εν λόγω παρέμβασης αλλά και η 

υποστήριξή τους ενώπιον του ανωτέρω Διοικητικού Δικαστηρίου απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και 

εμπειρία. 

Με την ίδια απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο οριζόμενος δικηγόρος θα εξουσιοδοτηθεί 

να παραστεί ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του 

Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της με αριθμ. κατ. 687/2016 αίτησης ακύρωσης του 

Δήμου Ύδρας, προκειμένου για την  υποστήριξη της κατά τα ανωτέρω ασκηθησόμενης παρέμβασης 

του Δήμου Λαυρεωτικής και την κατάθεση υπομνήματος.     

Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & 

Κοινοτήτων». 

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: 
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− τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 

άρθρου 3 του Ν.4623/19, 

− την από 06.09.2019 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Αναθέτει στον κο Σπυρίδωνα Φλογαΐτη, Δικηγόρο Αθηνών με Α.Μ. Δ.Σ.Α 7043, κάτοικο Αθηνών, 

οδός Βασ. Σοφίας, αριθμ. 27 και στην κα Γλυκερία Σιούτη, Δικηγόρο Αθηνών με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 8698, 

κάτοικο Αθηνών, οδός Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμ. 27, μέλη της Δικηγορικής Εταιρείας «Φλογαϊτης – 

Σιούτη και Συνεργάτες» με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 80517, με έδρα την Αθήνα, οδός Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμ. 

27, τη σύνταξη και κατάθεση παρέμβασης για λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του 

Συμβουλίου της Επικρατείας για την απόρριψη της με αριθμ. κατ. 687/2016 αίτησης ακύρωσης του 

Δήμου Ύδρας και υπέρ της διατήρησης της ισχύος της με αριθμ. 95553/51409/24.12.2015 απόφασης 

της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Καθορισμός των ορίων 

αιγιαλού και παραλίας στη θέση «ΝΗΣΟΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής του Νομού 

Αττικής». Η ως άνω παρέμβαση θα υπογράφεται τουλάχιστον από τον έναν από τους ανωτέρω 

εντολοδόχους δικηγόρους.   

Οι ανωτέρω δικηγόροι διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, καθώς:  

α. Η δικηγόρος κα Σιούτη είναι παράλληλα Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του 

Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τομέας Δημοσίου Δικαίου), ιδιότητα την οποία 

έχει και ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Σπυρίδων Φλογαΐτης, από την ιδιότητά τους δε αυτή τεκμαίρεται η 

επιστημονική επάρκειά τους στα υπό κρίση εξειδικευμένα νομικά ζητήματα.   

β. Ο δικηγόρος κ. Φλογαΐτης είναι Διευθυντής του νομικού  περιοδικού «Εφημερίδα Διοικητικού 

Δικαίου», στην Συντακτική Επιτροπή του οποίου συμμετέχει τόσο ο ίδιος όσο και η Καθηγήτρια κα 

Σιούτη.  

γ. Αμφότεροι είναι ιδρυτές του νομικού  περιοδικού «Περιβάλλον και Δίκαιο», επίσης τόσο ο κ. 

Φλογαϊτης,  όσο και η Καθηγήτρια κα Σιούτη είναι Διευθυντές και Επιστημονικοί Συνεργάτες του 

ανωτέρω νομικού  περιοδικού.    

δ. Αμφότεροι είναι δικηγόροι με πλούσια και σημαντική εμπειρία τόσο στον ενώπιον του Συμβουλίου 

της Επικρατείας όσο και στον εξωδικαστικό χειρισμό νομικών ζητημάτων που άπτονται των υπό κρίση 

υποθέσεων, λόγος για τον οποίο στον ανωτέρω Ομότιμο Καθηγητή είχε ανατεθεί και η σύνταξη 

σχετικών Γνωμοδοτήσεων επί ερωτημάτων συναφών με το αντικείμενο της ανωτέρω δίκης.  

Β. Εξουσιοδοτεί τους ως άνω αναφερόμενους να παραστούν από κοινού ή τουλάχιστον ένας εξ αυτών 

ως πληρεξούσιοι δικηγόροι του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της 

Επικρατείας κατά τη συζήτηση της με αριθμ. κατ. 687/2016 αίτησης ακύρωσης του Δήμου Ύδρας, 

προκειμένου για την  υποστήριξη της κατά τα ανωτέρω ασκηθησόμενης παρέμβασης του Δήμου 

Λαυρεωτικής και την κατάθεση υπομνήματος.     

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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Γ. Η έγκριση της αμοιβής των ανωτέρω πληρεξουσίων δικηγόρων αφενός για τη σύνταξη και κατάθεση  

της κατά τα ανωτέρω παρέμβασης αφετέρου για την υποστήριξή της επ’ ακροατηρίω θα γίνει με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του 

Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών Νο1 και Νο2 που αφορούν την επιλογή 

αναδόχου της υπηρεσίας ‘’ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ’’ 

Αρ. Απόφ.: 157/2019 

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 των 

πρακτικών Νο1 και Νο2 που αφορούν την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας ‘’ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ’’», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 11038/27.06.2019 υποβολή αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών σχετικά με τη διενέργεια υπηρεσιών λειοτεμαχισμού μεταφοράς και απόρριψης 

σύμμεικτων στερεών αποβλήτων (ΑΔΑΜ: 19REQ005182773) 

− Την αριθμ. Α-609/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΚΑΡΩΛ1-Η8Ψ) 

− Την υπ’ αριθμ.105/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο 

‘’λειοτεμαχισμός μεταφορά και απόρριψη σύμμεικτων στερεών αποβλήτων’’, προϋπολογισμού 

δαπάνης 124.000,00 ευρώ 

− Την υπ’ αριθμ.101/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

έγινε η έγκριση της αριθμ.105/2019 μελέτης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και η κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6ΕΚΒΩΛ1-Ε86) 

− Την υπ’ αριθμ.623/2019 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α συστήματος: 77171). 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ολόκληρη η 
διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 15 Ιουλίου 2019 με ΑΔΑΜ: 

19PROC005269932 και η προκήρυξη αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 19PROC005270294.  Περίληψη της 

διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: ΩΖ0ΡΩΛ1-19Δ) και στην εφημερίδα 

«ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ». Επίσης, τα τεύχη του διαγωνισμού αναρτήθηκαν στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr.  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 31η Ιουλίου 2019, ενώ 

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

σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ:14144/02.08.2019 έγγραφο Δημάρχου ορίστηκε η 6η Αυγούστου 2019. 

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

http://www.lavreotiki.gr/
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δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, το οποίο διαβίβασε προς την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Λαυρεωτικής, με το αριθμ. πρωτ: 15634/30.08.2019 έγγραφό της, μέσω της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ και το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ ‘’ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
«ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 

 
Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 29 Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 13:30, συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.3/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν στον ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.623/2019 (αριθμ. πρωτ: 

12627/15.07.2019) Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας του 

θέματος. 

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

1. Δημήτριος Πανάγιος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ – Πρόεδρος Επιτροπής 

2. Αντωνία Αντωνίου, ΔΕ1 Διοικητικού, τακτικό μέλος 

3. Καλλιόπη Βερβέρη, ΔΕ Διοικητικού, τακτικό μέλος 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

− την υπ’ αριθμ.623/2019 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

− την υπ’ αριθμ. 105/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  

− την υπ’ αριθμ.101/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

έγινε η έγκριση της αριθμ.105/2019 μελέτης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και η κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 

− 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: 77171 και καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών την 31η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.  

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 14144/02.08.2019 έγγραφο Δημάρχου Λαυρεωτικής, ως ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικές προσφορές» 

ορίσθηκε η 6η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. 

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

με τη διακήρυξη του διαγωνισμού θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων 
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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 ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
145390 

2 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

145178 

 

Ο Οικονομικός Φορέας ‘’ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ’’ δεν προσκόμισε στο πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής φάκελο 

δικαιολογητικών εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

ηλεκτρονικών προσφορών, 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».  

Επιπλέον δεν κατέθεσε ηλεκτρονικά: ΤΕΥΔ, Εγγύηση Συμμετοχής, Τεχνική Προσφορά.  

Συνεπώς, η προσφορά του δεν γίνεται δεκτή. 

Ο Οικονομικός Φορέας ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ’’, κατέθεσε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης και 

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

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

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

ηλεκτρονικής προσφοράς του και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 14025/01.08.2019. 

Η Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ: 14822/12.08.2019 έγγραφό της, επικοινώνησε με το Ταμείο 

Παρακαταθηκών & Δανείων και διεπίστωσε την εγκυρότητα της κατατιθέμενης εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής (αριθμ. 783693/29.07.2019 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης). 

Στη συνέχεια κατά τον έλεγχο των υπολοίπων δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής 

προσφοράς, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε  ότι ο Οικονομικός Φορέας ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ’’ κατέθεσε το σύνολο 

των ζητούμενων δικαιολογητικών. 

Συνεπώς, η προσφορά του γίνεται δεκτή και μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού. 

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής, καθώς σύμφωνα με το 

άρθρο 100 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 18 του άρθρου 107 του 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-100-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
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Ν.4497/2017 εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των 

σταδίων της διαδικασίας. 

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

Ακολούθως, με το υπ’ αριθμ. 15848/02.09.2019 έγγραφο της Επιτροπής, το οποίο 

κοινοποιήθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, ως ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «οικονομική προσφορά» ορίστηκε η 4η Σεπτεμβρίου 

2019. 

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

ημερομηνία 10.09.2019 πρακτικό Νο2, το οποίο απέστειλε προς την Οικονομική Επιτροπή, μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 16354/10.09.2019 διαβιβαστικό έγγραφό της και 

σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ ‘’ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
«ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 

 
Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 10 Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 09:00, συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.3/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, κατ’ 

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

των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που 

προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.623/2019 (αριθμ. πρωτ: 12627/15.07.2019) Διακήρυξη Δημάρχου 

Λαυρεωτικής και αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας του θέματος. 

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

1. Δημήτριος Πανάγιος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ – Πρόεδρος Επιτροπής 

2. Αντωνία Αντωνίου, ΔΕ1 Διοικητικού, τακτικό μέλος 

3. Καλλιόπη Βερβέρη, ΔΕ Διοικητικού, τακτικό μέλος 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

− την υπ’ αριθμ.623/2019 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

− την υπ’ αριθμ. 105/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  

− την υπ’ αριθμ.101/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

έγινε η έγκριση της αριθμ.105/2019 μελέτης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και η κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 

− το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό,  

παρατηρεί τα κατωτέρω: 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
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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: 77171 και καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών την 31η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.  

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», η Επιτροπή συνέταξε το με ημερομηνία 29.08.2019 πρακτικό Νο1, 

το οποίο διαβίβασε μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στην Οικονομική Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ: 

15634/30.08.2019 διαβιβαστικό έγγραφό της. 

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «οικονομική προσφορά» ορίστηκε η 4η 

Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 15848/02.09.2019 έγγραφο της 

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

Κατά την ανωτέρω ημερομηνία αποσφραγίσθηκαν οι οικονομικές προσφορές όλων των Οικονομικών 

Φορέων ανεξάρτητα αν έγιναν δεκτοί ή όχι μετά την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά». 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών απέδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

Ο Οικονομικός Φορέας ‘’ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ’’ απορρίφθηκε κατά το προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού και ως εκ 

τούτου δε λαμβάνεται υπόψη η οικονομική προσφορά του. 

Ο Οικονομικός Φορέας ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ’’, κατέθεσε την εξής οικονομική προσφορά: 

A/A Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Μονάδας 
(€) 

Δαπάνη  
(€) 

 
 

1 

Λειοτεμαχισμός, φόρτωση, μεταφορά και 
απόρριψη στο ΕΜΑΚ Φυλής ή σε οποιοδήποτε 
άλλο κατάλληλο χώρο υποδειχθεί από την 
υπηρεσία, με ίδια μέσα του αναδόχου 

Μ3 8000 12,40 
 

99.200,00 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ 99.200,00 

Φ.Π.Α. 24% 23.808,00 

ΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 123.008,00 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού και την κήρυξη ως 

προσωρινού μειοδότη τον Οικονομικό Φορέα ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ’’. 

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

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

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.623/2019 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και τα 

παραρτήματα αυτής, 

− το με ημερομηνία 29.08.2019 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», 

− το με ημερομηνία 10.09.2019 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης των υποφακέλων «οικονομική 

προσφορά», 

− κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) Εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 29.08.2019 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας 

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

προσφορά». 

(β) Κάνει δεκτή την προσφορά του Οικονομικού Φορέα ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ’’ και απορρίπτει την προσφορά του 

Οικονομικού Φορέα: ‘’ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ’’. 

(γ) Εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 10.09.2019 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας 

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

(δ) Κατακυρώνει ως προσωρινό Ανάδοχο της υπηρεσίας «ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» τον Οικονομικό Φορέα ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ’’, με προσφορά ποσού 99.200,00 

ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% (23.808,00 ευρώ), ήτοι 123.008,00 ευρώ. 

 

ΘΕΜΑ: Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Δημοτικές Κοινότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας και 

στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 158/2019 

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 «σύστασης πάγιας 

προκαταβολής στις Δημοτικές Κοινότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας και στην Τοπική Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής τα ακόλουθα: 
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Σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες οι 

οποίες συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3852/2010 συνιστάται πάγια προκαταβολή σε 

βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου.  

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από 

γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δημοτική και τοπική κοινότητα, οι 

δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το ύψος αυτής με βάση τον 

πληθυσμό.  

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 62038 (ΦΕΚ 3440/11.09.2019, 

τεύχος Β') Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. στην οποία ορίζονται τα εξής: 

«1. Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της, ανέρχεται 

στο ποσό των: 

α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό έως και τριακόσιους (300) κατοίκους. 

β) Δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως και 

δυο χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους. 

γ) Τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δυο χιλιάδες έναν 

έως και δέκα χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους. 

δ) Έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως και 

πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους. 

ε) Οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των πενήντα χιλιάδων 

(50.000) κατοίκων. 

2. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό 

χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι ο πρόεδρος της 

κοινότητας (αρθ. 82 παρ. 2 περ. ια΄ ν. 3852/2010), όταν αυτή έχει μόνιμο πληθυσμό έως και 

τριακόσιους (300) κατοίκους και ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας όταν αυτή έχει μόνιμο 

πληθυσμό από τριακόσιους έναν (301) κατοίκους και άνω (αρθ. 81 περ. δ΄ ν. 3852/2010). Ο υπόλογος 

διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του δημάρχου. 

3. Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα 

της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που ανήκουν στον οικείο δήμο για κάθε κοινότητα 

ξεχωριστά, μετά από πρόταση των υπόλογων διαχειριστών και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι ο υπόλογος πρόεδρος της κοινότητας ή ο πρόεδρος του 

συμβουλίου της κοινότητας ή οι αναπληρωτές αυτών που είναι υπάλληλος ή υπάλληλοι του οικείου 

δήμου. Οι ανωτέρω ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

4. Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις 

αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος στις κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το δημοτικό συμβούλιο, 

όπως: 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-266-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-2-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CF%89%CE%BD/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CE%B7-%CE%B4-7444929-12-2010-%CF%86%CE%B5%CE%BA-204430-12-2010-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CE%B7-%CE%B4-7444929-12-2010-%CF%86%CE%B5%CE%BA-204430-12-2010-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/
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α) Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης 

και αποχέτευσης (ν. 3852/2010, άρθρο 82 περίπτ. γ΄). 

β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (ως 

άνω περίπτ. δ΄). 

γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των 

παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέ- σουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των 

παιδιών (ως άνω περίπτ. ε΄). 

δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά 

δημοτικών χώρων (ν. 3852/2010, άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ΄). 

5. Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και 

απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις των άρθρων 173 του ν. 3463/2006, 35 του β.δ. της 17.5 - 15.6.1959, 152 του ν. 4270/2014, 

καθώς και αυτές του ν. 4129/2013.» 

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΦΕΚ 3465/Β/28.12.2012)», ο συνολικός μόνιμος 

πληθυσμός του Δήμου Λαυρεωτικής ανέρχεται σε 25.102 δημότες, αναλυτικά: 

− Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής: 9.611 

− Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου: 728 

− Δημοτική Ενότητα Κερατέας: 14.763 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με τη σύσταση πάγιας 

προκαταβολής για τις Δημοτικές Κοινότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας και την Τοπική Κοινότητα 

Αγίου Κωνσταντίνου, συνολικού ποσού 12.000,00 ευρώ, στον ΚΑ 00-8251 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019. 

Δεν απαιτείται να καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής οι δαπάνες που θα 

πληρώνονται από την Πάγια Προκαταβολή, καθόσον αυτές αναφέρονται ρητά και περιοριστικά στην 

ανωτέρω  Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.. 

Η κατανομή του ποσού θα γίνει ως ακολούθως:  

Α) Αλέξιος Πρεβενάς, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής – ποσό 4.000,00 

ευρώ. 

Β) Απόστολος Ζορμπάς, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας – ποσό 6.000,00 

ευρώ. 

Γ) Νικήτας Κάιλας, Πρόεδρος Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου – ποσό 2.000,00 

ευρώ. 

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: 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CE%B7-%CE%B4-7444929-12-2010-%CF%86%CE%B5%CE%BA-204430-12-2010-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/
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− τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 

− την υπ' αριθ. 62038 (ΦΕΚ 3440/11.09.2019, τεύχος Β') Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. 

− το ΦΕΚ 697/Β/20.03.2014 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

Α. Την παροχή πάγιας προκαταβολής ποσού 12.000,00 ευρώ συνολικά σε βάρος του ΚΑ 00-8251 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019 για την πληρωμή όλων 

των μικρών, εκτάκτων και επειγουσών δαπανών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κύριων εξόδων 

λειτουργικότητας του Δήμου και το οποίο κατανέμεται ως: 

- 4.000,00 ευρώ στη Δημοτική Κοινότητα Λαυρεωτικής 

- 6.000,00 ευρώ στη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας 

- 2.000,00 ευρώ στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 

Β. Τα σχετικά ισόποσα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν αντίστοιχα στα ονόματα: 

- Αλέξιος Πρεβενάς, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής 

Β) Απόστολος Ζορμπάς, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας 

Γ) Νικήτας Κάιλας, Πρόεδρος Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

Γ. Οι ανωτέρω θα ενεργούν τις πληρωμές κάθε δαπάνης, χωρίς να απαιτείται έγγραφη εντολή του 

Δημάρχου, θα συγκεντρώνουν τα τιμολόγια στα οποία θα επισυνάπτονται όλα τα σχετικά 

δικαιολογητικά και οφείλουν ως προς τη φύλαξη και γενικά την εξασφάλιση του ποσού της πάγιας 

προκαταβολής, να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του από 17-5/16.06.1959 Β. 

Διατάγματος. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών Νο1 και Νο2, καθώς και των πρακτικών 

διενέργειας κλήρωσης για την επιλογή αναδόχων της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των 

αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 159/2019 

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 των 

πρακτικών Νο1 και Νο2, καθώς και των πρακτικών διενέργειας κλήρωσης για την επιλογή αναδόχων 

της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ 

«ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

− Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 387/08.03.2019 & 388/08.03.2019 πρωτογενή αιτήματα (ΑΔΑΜ: 

19REQ004595901 & 19REQ004596816) για την διενέργεια της προμήθειας ειδών παντοπωλείου, 

κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου, οπωροπωλείου, αρτοποιείου, γαλακτοκομικών ειδών, φρέσκου 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-266-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CE%B7-%CE%B4-7444929-12-2010-%CF%86%CE%B5%CE%BA-204430-12-2010-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/
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γάλακτος  για την εύρυθμη λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών Κερατέας & Λαυρίου του 

Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 

− Την υπ’ αριθμ.28/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου 

Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: ΨΩΘ1ΟΞ1Β-ΟΦ2) 

− Την υπ’ αριθμ.184/2019 απόφαση Αντιπροέδρου με θέμα «έγκριση ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των δομών 

Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2019 – 2020» 

− Τις αριθμ. Α-99/2019 (ΑΔΑ: Ω0ΤΤΟΞ1Β-00Ν) και Α-100/2019 (ΩΝ4ΘΟΞ1Β-13Β) Αποφάσεις 

Ανάληψης Υποχρέωσης 

− Το υπ’ αριθμ.1552/20.06.2019 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 19REQ005149719 και σε ορθή 

επανάληψη 19REQ005218869) για τη διενέργεια της προμήθειας φρέσκου γάλακτος για τους 

δικαιούχους υπαλλήλους του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 

− Την υπ’ αριθμ.70/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου 

Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 9ΠΒΡΟΞ1Β-3ΕΧ) 

− Την υπ’ αριθμ. 192/2019 απόφαση Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 

περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση της προμήθειας φρέσκου 

γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 

− Τις αριθμ. Α-201 (ΑΔΑ: 9Π65ΟΞ1Β-ΦΛΜ), Α-202 (ΑΔΑ: 9ΞΟΥΟΞ1Β-ΜΕ6), Α-203 (ΑΔΑ: 

Ψ6Ρ9ΟΞ1Β-Κ73), Α-204/2019  (ΑΔΑ: 63ΔΠΟΞ1Β-ΡΧ0) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 9857/10.06.2019 υποβολή αιτήματος της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών σχετικά με την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του  Κοινωνικού 

Παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ: 19REQ005125339) 

− Την υπ’ αριθμ.534/2019 απόφαση Δημάρχου περί ‘’έγκρισης ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής’’ 

− Την αριθμ. Α-598/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω30ΕΩΛ1-ΘΧ5) 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ:11036/27.06.2019 υποβολή αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών με θέμα «προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής» 

(ΑΔΑΜ: 19REQ005190059) 

− Την υπ’αριθμ. 602/2019 απόφαση Δημάρχου περί ‘’έγκρισης ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης για την εκτέλεση της προμήθειας γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής’’ 

− Τις αριθμ. A-155/2019, A-157/2019, A-159/2019, A-160/2019 και Α-161/2019 Αποφάσεις 

Ανάληψης Υποχρέωσης 

− Την υπ’ αριθμ.22/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με τίτλο ‘’προμήθεια 

ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 
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Λαυρεωτικής και των δομών του ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ Δήμου Λαυρεωτικής’’ προϋπολογισμού δαπάνης 

189.093,31 ευρώ 

− Την υπ’ αριθμ.111/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο ‘’προμήθεια 

φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ’’, 

προϋπολογισμού δαπάνης 59.976,49 ευρώ 

− Την υπ’ αριθμ.113/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

έγινε η έγκριση της αριθμ.22/2019 μελέτης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η έγκριση της 

αριθμ.111/2019 μελέτης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: 7ΜΗ7ΩΛ1-Ζ3Β) 

− Την υπ’ αριθμ.636/2019 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α συστήματος: 77463). 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ολόκληρη η 
διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 19 Ιουλίου 2019 με ΑΔΑΜ: 

19PROC005309009 και η προκήρυξη αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 19PROC005308232.  Περίληψη της 

διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: Ω73ΝΩΛ1-ΖΔΥ)  και στις εφημερίδες 

«ΧΤΥΠΟΣ», «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ». Επίσης, τα τεύχη του διαγωνισμού αναρτήθηκαν 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr.  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 6 Αυγούστου 2019, ενώ 

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

σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 14422/07.08.2019 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίστηκε η 13η 

Αυγούστου 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: 15415/27.08.2019 έγγραφό της, μέσω της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ και το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ "ΚΕΦΑΛΟΣ" ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 13 Αυγούστου  του έτους 2019, ημέρα  Τρίτη και 

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

αριθμ.2/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, σε εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016,  

προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των τεχνικών 

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

http://www.lavreotiki.gr/
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διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.636/2019 και με αριθμ. πρωτ: 13217/19.07.2019 

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.636/2019 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την υπ’ 

αριθμ. 22/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την υπ’ αριθμ. 111/2019 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: 77463 και καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών τις 6 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Ως ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικές προσφορές» 

είχε οριστεί η 13η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. 

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 ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝΔΡΕΑΣ 146008 

2 ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

146606 

3 ΑΛΦΑ MARKET ΕΕ 145594 

4 ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΜΕΣΙΤΙΚΗ 

145941 

5 ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΕΤ ΕΜΠΟΡ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡ 

ΤΡΟΦ 

147093 

6 ΓΑΛΑΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΣΤΑΥΡΟΣ 145966 
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7 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

147106 

8 ΕΜΜ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ ΟΕ 147107 

9 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 146734 

10 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 147594 

 

Ειδικότερα, ανά ομάδα τροφίμων κατατέθηκε προσφορά από τους ακόλουθους ενδιαφερόμενους 

προμηθευτές: 

1. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

Α1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ  ΣΚΟΥΡΙΑΣ, ΑΙΑΝΤΑΣ, ΑΝΩΝ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Β1 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, ΑΙΑΝΤΑΣ, ΑΜΑΝΤΑ, ΑΝΩΝ 

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, ΑΙΑΝΤΑΣ, ΑΜΑΝΤΑ, ΑΝΩΝ 

Δ1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ  

Ε1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΙΑΝΤΑΣ, ΑΜΑΝΤΑ, ΑΝΩΝ, ΚΩΦΟΣ 

ΣΤ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ 

Ζ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, ΑΙΑΝΤΑΣ, ΑΝΩΝ, ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ 

 

2. Βρεφονηπιακός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

Α2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, ΑΙΑΝΤΑΣ, ΑΝΩΝ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Β2 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, ΑΙΑΝΤΑΣ, ΑΜΑΝΤΑ, ΑΝΩΝ 

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, ΑΙΑΝΤΑΣ, ΑΜΑΝΤΑ, ΑΝΩΝ 

Δ2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ 

Ε2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΙΑΝΤΑΣ, ΑΜΑΝΤΑ,  ΑΝΩΝ, ΚΩΦΟΣ 

ΣΤ2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ 

Ζ2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, ΑΙΑΝΤΑΣ, ΑΝΩΝ, ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ 

 

3. Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαυρεωτικής 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

Ε3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΙΑΝΤΑΣ, ΑΜΑΝΤΑ, ΑΝΩΝ, ΚΩΦΟΣ 

Ζ3 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΣΚΟΥΡΙΑΣ, ΑΙΑΝΤΑΣ, ΑΛΦΑ, ΑΜΑΝΤΑ, ΑΝΩΝ, 

ΓΑΛΑΙΟΣ, ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ, ΠΟΝΤΙΚΑΣ  
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4. Φρέσκο γάλα για τους δικαιούχους υπαλλήλους 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

Α4 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, ΑΙΑΝΤΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 

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

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

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

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

των ηλεκτρονικών προσφορών τους και έλαβαν τους ακόλουθους αριθμούς πρωτοκόλλου: 

 

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμ. πρωτ. φακέλου 

δικαιολογητικών 

1 Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 14537/02.08.2019 

2 ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 14575/08.08.2019 

3 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ 14558/08.08.2019 

4 ΛΑ ΚΡΕ Α.Ε. 14635/08.08.2019 

5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΙΟΣ 14730/09.08.2019 

6 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 14248/05.08.2019 

7 ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. 14449/07.08.2019 

8 ΑΛΦΑΜΑΡΚΕΤ Ε.Ε. 14345/06.08.2019 

9 ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ 14052/01.08.2019 

10 ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ …………………. 

 

Προκειμένου η Επιτροπή να προβεί στη σωστή αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής των 

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

και διαπίστωσε την εγκυρότητά  τους. 

Στη συνέχεια κατά τον έλεγχο των υπολοίπων δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 

προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε  τα κατωτέρω: 

Η προσφορά του οικονομικού φορέα: ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν γίνεται δεκτή και δεν μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού γιατί δεν κατέθεσε προσφορά στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής ούτε εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικού συστήματος.  

Οι προσφορές των υπολοίπων συμμετεχόντων οικονομικών Φορέων  

1. ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝΔΡΕΑΣ 

2. ΑΛΦΑ MARKET ΕΕ 
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3. ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ 

4. ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΕΤ ΕΜΠΟΡ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡ ΤΡΟΦ 

5. ΓΑΛΑΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΣΤΑΥΡΟΣ 

6. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

7. ΕΜΜ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ ΟΕ 

8. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

9. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

γίνονται δεκτές και μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού. 

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.  

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

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

όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας. 

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

 

Ακολούθως, με το υπ’ αριθμ. 15483/28.08.2019 έγγραφο της Επιτροπής, το οποίο 

κοινοποιήθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, ως ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «οικονομική προσφορά» ορίστηκε η 30 Αυγούστου 

2019. 

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

ημερομηνία 02.09.2019 πρακτικό Νο2, το οποίο απέστειλε προς την Οικονομική Επιτροπή, μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 15926/03.09.2019 διαβιβαστικό έγγραφό της και 

σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΝΠΔΔ "ΚΕΦΑΛΟΣ" ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 02 Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 10:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ.2 /2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, σε εφαρμογή των διατάξεων 

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

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

διεθνή διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 636/2019 και με αριθμ. πρωτ: 

13217/19.07.2019  Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής.  

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-100-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
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Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κατωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι: 

1. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών (Πρόεδρος) 

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Δημήτριος Σωφρόνης, ΔΕ1  Διοικητικού 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ. 636/2019 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την υπ’ 

αριθμ. 22/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την υπ’ αριθμ. 111/2019 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: 77463  και καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών την 6 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», η Επιτροπή συνέταξε το από 13.08.2019 πρακτικό Νο1, το οποίο 

διαβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ: 15415/27.08.2019 διαβιβαστικό έγγραφο, 

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

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

όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας. 

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

30 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 15483/28.08.201 έγγραφο της 

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

Αποσφραγίσθηκαν οι οικονομικές προσφορές όλων των Οικονομικών Φορέων ανεξάρτητα αν  έγιναν 

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

προσφορά». 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των παρακάτω οικονομικών απέδωσε τα παρακάτω 

αποτελέσματα: Ο οικονομικός φορέας ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ απορρίφθηκε κατά το 1Ο Στάδιο. 

1. Παιδικοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΟΜΑΔΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΜΑΝΤΑ ΑΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ  ΚΩΦΟΣ 

Α1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 2.946,00  2.786,00 2.862,00 - - 

Β1 ΕΙΔΗ 
ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

15% 2% 15% - - - 

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΕΙΔΗ 

3.424,34 € 4.244,44 3.796,48 - -  

Δ1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ -  - - 6.686,00  

Ε1 ΕΙΔΗ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ - 2% 5% -  10% 

ΣΤ1 ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

- 1% - - - - 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-100-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
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Ζ1 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 5.069,94€  4.961,64€ - 6.519,45 - 

 

2.  Βρεφονηπιακός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΟΜΑΔΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΜΑΝΤΑ ΑΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΚΩΦΟΣ 

Α2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 2.377,00 - 2.257,00 2.309,00   

Β2 ΕΙΔΗ 
ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

15% 2% 15% - -  

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΕΙΔΗ 

2.571,70€ 3.218,50 2.837,90 - -  

Δ2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - - -  4.969,00  

Ε2 ΕΙΔΗ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ - 2% 5% -  10% 

ΣΤ2 ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

- 1% - - -  

Ζ2 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 3.993,62€  3.948,98  5.067,19  

 

3. Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαυρεωτικής 

ΟΜΑ
ΔΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΟΜΑΔΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛΦΑ ΑΜΑΝΤΑ ΑΝΩΝ ΓΑΛΑΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ

ΗΣ 
ΠΟΝΤΙ
ΚΑΣ ΚΩΦΟΣ 

Ε3 ΕΙΔΗ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ -  6% 5%  -  6% 

Ζ3 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 53.088,00€ 79.758,

00 51.618,00 61.740,
00 51.744,00 90.132,00 54.642,

00  

 

4. Φρέσκο γάλα για τους δικαιούχους υπαλλήλους 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Α4 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 38.354,58 36.417,48 44.165,88 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών Εισηγείται  

την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανακήρυξη των οικονομικών φορέων ως προσωρινών 

μειοδοτών σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:  

1. Παιδικοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Α1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΝΩΝ (ποσό 2.786,00€) 

Β1 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝ ή ΣΚΟΥΡΙΑΣ  (Ισότιμο ποσοστό έκπτωσης 15%) 

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσό 3.424,34€) 

Δ1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. (ποσό 6.686,00€) 

Ε1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΩΦΟΣ (ποσοστό έκπτωσης 10%) 
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ΣΤ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ (ποσοστό έκπτωσης 1%) 

Ζ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝ  (ποσό 4.961,64€) 

 

2. Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Α2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΝΩΝ (ποσό 2.257,00€) 

Β2 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝ ή ΣΚΟΥΡΙΑΣ  (Ισότιμο ποσοστό έκπτωσης 15%) 

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσό 2.571,70€) 

Δ2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. (ποσό 4.969,00€) 

Ε2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΩΦΟΣ (ποσοστό έκπτωσης 10%) 

ΣΤ2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ (ποσοστό έκπτωσης 1%) 

Ζ2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝ (ποσό 3.948,98€) 

 

3. Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαυρεωτικής 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Ε3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ ή ΚΩΦΟΣ (Ισότιμο ποσοστό έκπτωσης 6%) 

Ζ3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ (ποσό 51.618,00€) 

 

4. Φρέσκο γάλα για τους δικαιούχους υπαλλήλους 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Α4 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΝΩΝ (ποσό 36.417,48€) 

 

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

 

Λόγω υποβολής ισότιμων προσφορών για τις ομάδες Β1, Β2 και Ε3 διενεργήθηκαν δύο (2) κληρώσεις 

και συντάχθηκαν τα πρακτικά Νο3 και Νο4, τα οποία διαβιβάσθηκαν με το αριθμ. 

πρωτ:16443/10.09.2019 έγγραφο της Επιτροπής και σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 3  

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Β1 και Β2 «ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ»  

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 10 Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 11:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.2 

/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, σε εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στη διενέργεια κλήρωσης λόγω υποβολής 
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ισότιμων οικονομικών προσφορών στις ομάδες Β1 και Β2 «είδη ιχθυοπωλείου» στον ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 636/2019 Απόφαση Δημάρχου 

Λαυρεωτικής και αφορά την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 

Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής. 

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

1. Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού, Πρόεδρος – αναπληρωματικό μέλος λόγω απουσίας του 

τακτικού μέλους Μαρία Ζωή Παπαθανάση 

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Δημήτριος Σωφρόνης, ΔΕ1  Διοικητικού 

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς δεν παραβρέθηκαν στη διαδικασία, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

− την υπ’ αριθμ. 636/2019 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

− την υπ’ αριθμ. 22/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

− την υπ’ αριθμ. 111/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  

− το με ημερομηνία 13.08.2019 πρακτικό Νο1 σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων 

«δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά», 

− το με ημερομηνία 02.09.2019 πρακτικό Νο2 σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων 

«οικονομική προσφορά», 

− το γεγονός ότι κατατέθηκαν ισότιμες προσφορές από τους Οικονομικούς Φορείς ΣΚΟΥΡΙΑΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ και ΛΑΚΡΕ Α.Ε. για τις ομάδες Β1 και Β2 (ποσοστό έκπτωσης 15%), 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 16033/04.09.2019 πρόσκληση Δημάρχου Λαυρεωτικής, η οποία 

στάλθηκε στους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 

προχώρησε στη διαδικασία διενέργειας κλήρωσης για τις ομάδες Β1 και Β2 «είδη ιχθυοπωλείου» 

μεταξύ των Οικονομικών Φορέων: ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ και ΛΑΚΡΕ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 90 του Ν.4412/1016. 

Ανάδοχος κληρώθηκε ο Οικονομικός Φορέας ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4  

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Ε3 «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ»  

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 10 Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 11:30 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.2 

/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, σε εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στη διενέργεια κλήρωσης λόγω υποβολής 
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ισότιμων οικονομικών προσφορών στην ομάδα Ε3 «είδη κρεοπωλείου» στον ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 636/2019 Απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής και 

αφορά την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ 

‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής. 

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

1. Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού, Πρόεδρος – αναπληρωματικό μέλος λόγω απουσίας του 

τακτικού μέλους Μαρία Ζωή Παπαθανάση 

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Δημήτριος Σωφρόνης, ΔΕ1  Διοικητικού 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

− την υπ’ αριθμ. 636/2019 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

− την υπ’ αριθμ. 22/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

− την υπ’ αριθμ. 111/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  

− το με ημερομηνία 13.08.2019 πρακτικό Νο1 σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων 

«δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά», 

− το με ημερομηνία 02.09.2019 πρακτικό Νο2 σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων 

«οικονομική προσφορά», 

− το γεγονός ότι κατατέθηκαν ισότιμες προσφορές από τους Οικονομικούς Φορείς ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. 

και ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την ομάδα Ε3 (ποσοστό έκπτωσης 6%), 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 16052/04.09.2019 πρόσκληση Δημάρχου Λαυρεωτικής, η οποία 

στάλθηκε στους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 

προχώρησε στη διαδικασία διενέργειας κλήρωσης για την ομάδα Ε3 «είδη κρεοπωλείου» μεταξύ των 

Οικονομικών Φορέων: ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. και ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 90 του Ν.4412/1016. 

Εκπρόσωπος του Οικονομικού Φορέα ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δεν παραβρέθηκε. Τον Οικονομικό 

Φορέα ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. εκπροσώπησε ο κος Τζώρτζης Σταύρος του Γεωργίου, βάσει της με ημερομηνία 

06.09.2019 εξουσιοδότησης. 

Ανάδοχος κληρώθηκε ο Οικονομικός Φορέας ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. 

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

− τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

− την υπ’ αριθμ.636/2019 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και τα 

παραρτήματα αυτής 

− το με ημερομηνία 13.08.2019 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», 

− το με ημερομηνία 02.09.2019 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης των υποφακέλων «οικονομική 

προσφορά», 

− τα με ημερομηνία 10.09.2019 πρακτικά Νο3 και Νο4 διενέργειας κληρώσεων 

− κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) Εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 13.08.2019 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας 

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

προσφορά». 

(β) Κάνει δεκτές τις οικονομικές προσφορές των Οικονομικών Φορέων: 

 ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝΔΡΕΑΣ 

 ΑΛΦΑ MARKET ΕΕ 

 ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ 

 ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΕΤ ΕΜΠΟΡ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡ ΤΡΟΦ 

 ΓΑΛΑΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΕΜΜ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ ΟΕ 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

Απορρίπτει την προσφορά του Οικονομικού Φορέα:  

 ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 (γ) Εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 02.09.2019 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας 

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

(δ) Εγκρίνει στο σύνολό τους τα πρακτικά Νο3 και Νο4 των κληρώσεων που διενεργήθηκαν στις 10 

Σεπτεμβρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής. 

(ε) Κατακυρώνει ως προσωρινούς μειοδότες για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» , ανά 

ομάδα τους κατωτέρω: 
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1. Παιδικοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Α1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΛΑΚΡΕ Α.Ε. (ποσό 2.786,00€) 

Β1 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  (ποσοστό έκπτωσης 15%) 

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσό 3.424,34€) 

Δ1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. (ποσό 6.686,00€) 

Ε1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ποσοστό έκπτωσης 10%) 

ΣΤ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. (ποσοστό έκπτωσης 1%) 

Ζ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΛΑΚΡΕ Α.Ε.  (ποσό 4.961,64€) 

 

2. Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Α2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΛΑΚΡΕ Α.Ε. (ποσό 2.257,00€) 

Β2 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσοστό έκπτωσης 15%) 

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσό 2.571,70€) 

Δ2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. (ποσό 4.969,00€) 

Ε2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ποσοστό έκπτωσης 10%) 

ΣΤ2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. (ποσοστό έκπτωσης 1%) 

Ζ2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΛΑΚΡΕ Α.Ε. (ποσό 3.948,98€) 

 

3. Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαυρεωτικής 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Ε3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. (ποσοστό έκπτωσης 6%) 

Ζ3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. (ποσό 51.618,00€) 

 

4. Φρέσκο γάλα για τους δικαιούχους υπαλλήλους 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Α4 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΛΑΚΡΕ Α.Ε.  (ποσό 36.417,48€) 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας έτοιμων γευμάτων 

«ομάδα Η1» της υπ’ αριθμ.20/2018 μελέτης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την κάλυψη 

των αναγκών της δομής ΚΗΦΗ Κερατέας 

Αρ. Απόφ.: 160/2019 
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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 προμήθειας έτοιμων γευμάτων ‘’ομάδα Η1’’  της υπ’ αριθμ.20/2018 μελέτης Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της δομής ΚΗΦΗ Κερατέας» έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 16591/10.09.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Έχοντας υπόψη: 

− τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 5, παρ.10 όπου ορίζεται ότι: «…Κατά παρέκκλιση από τα 

προβλεπόμενα στις παραγράφους 8  και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις 

για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την 

εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για 

προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που 

ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων 

στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η 

προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών…», 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν.4623/2019, 

σύμφωνα με τις οποίες, μεταξύ άλλων, η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής, 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 1938/04.07.2018 υποβολή αιτήματος του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής, με θέμα «υποβολή αιτήματος προμήθειας ειδών παντοπωλείου, αρτοποιείου, 

οπωροπωλείου, γαλακτοκομικών ειδών και ετοίμων γευμάτων για την κάλυψη των αναγκών των 

δομών: ΚΑΠΗ Κερατέας, ΚΗΦΗ Κερατέας, ΚΑΠΗ Λαυρίου» (ΑΔΑΜ: 18REQ003423812), 

− την υπ’ αριθμ.11/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής περί διάθεσης πιστώσεων πάγιου χαρακτήρα οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΠΔ 80/2016 και της υπ’ αριθμ. πρωτ: 2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκυκλίου του 

Υπουργείου Οικονομικών, 

− την υπ’ αριθμ.134/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής με θέμα «λήψη απόφασης για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 

τροφίμων των δομών των ΚΑΠΗ – ΚΗΦΗ του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ του Δήμου Λαυρεωτικής», 

− την αριθμ.20/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 

δαπάνης 34.896,12  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και 24%), 

− την υπ’ αριθμ. 258/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

έγινε η έγκριση της αριθμ.20/2018 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού, 

− τις υπ’ αριθμ. A-75, A-99, A-132 & A-264/2018 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του ΝΠΔΔ 

«ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, 
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− την υπ’ αριθμ.884/2018 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α συστήματος: 67643), 

− το με ημερομηνία 15.01.2019 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», 

− το με ημερομηνία 16.01.2019 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης των υποφακέλων «οικονομική 

προσφορά», 

− την υπ’ αριθμ. 21/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 

κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για την ομάδα Η1 ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ), 

− το γεγονός ότι από την κατακύρωση των υπολοίπων ομάδων του διαγωνισμού και την 

υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών έως σήμερα έχει περάσει χρονικό διάστημα περίπου έξι (6) 

μηνών, 

− το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από κανένα Οικονομικό Φορέα, ενώ 

σε όσους εστάλη πρόσκληση απάντησαν αρνητικά 

εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας έτοιμων 

γευμάτων της ομάδας Η1 για την κάλυψη των αναγκών του ΚΗΦΗ Κερατέας, μέχρι του ύψους των 

5.683,97 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης, κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του ως άνω νόμου). 

Το ποσό προκύπτει ως εξής: 

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 

Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 3.842,90 € 

Β1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 3.205,00 € 

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 350,00 € 

Δ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 1.135,53 € 

Ε1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 1.259,70 € 

ΣΤ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 756,00 € 

Ζ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 809,50 € 

Η1 ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ)           9.607,50 € 

 

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 

Α2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 4.663,70 € 

Β2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 2.440,00 € 

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ) 350,00 € 
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Σύνολο (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ): 28.419,83 ευρώ Χ 20% = 5.683,97 ευρώ. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως  εξαντλήσεως του φυσικού ή του οικονομικού αντικειμένου. 

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 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

− τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 5, παρ.10 

− την υπ’ αριθμ.884/2018 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α συστήματος: 67643) 

− την υπ’ αριθμ. 21/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 

κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για την ομάδα Η1 ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ (ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

Την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας έτοιμων γευμάτων της ομάδας Η1 της υπ’ αριθμ.20/2018 

μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών μέχρι του ύψους των 5.683,97 ευρώ, μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της δομής ΚΗΦΗ Κερατέας 

του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 118 του Ν.4412/2016, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του ιδίου νόμου. 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως εξαντλήσεως του φυσικού ή του οικονομικού 

αντικειμένου. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί νέας αγωγής Z. C. AND T., (Ζ. Κ., κλπ) – νομική εκπροσώπηση του 

Δήμου Λαυρεωτικής  

Αρ. Απόφ.: 161/2019 

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 «λήψη απόφασης περί 

νέας αγωγής Z. C. AND T., (Ζ. Κ., κλπ) – νομική εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 16133/04.09.2019 εισήγηση του Νομικού 

Συμβούλου του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Ως  γνωστόν,  επι της από 28.2.2008  αγωγής των  Zαχαρία Καπλανίδη, Σοφίας Παπαγιάννη 

και των εταιρειών τους με τους διακριτικούς τίτλους «Z. C. AND T.» και «ΨΥΧΑΓΩΓΕΙΑ», ενώπιον του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  κατά του Δήμου Λαυρεωτικής, της ΔΕΑΛ, του Δημητρίου Λουκά 
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(ως δημάρχου), της ΕΑΔΙΠ/ΕΜΠ και του Παναγιώτη Κωττή (ως προέδρου της εταιρείας του ΕΜΠ), 

εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 8/2016 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, η οποία απέρριψε την αγωγή ειδικώς 

ως προς τον Δήμο  και τον Δήμαρχο, λόγω  ελλείψεως δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων.   

 

Κατά της ανωτέρω αποφάσεως έχουν ασκήσει έφεση οι αντίδικοι, η οποία εκδικάζεται, μετά από 

αναβολή , την 26/9/2019 στο Εφετείο Αθηνών (16ο Τμήμα).     

Πάρα ταύτα, προφανώς κατόπιν της απορριπτικής αιτιολογίας του πρωτόδικου δικαστηρίου, οι 

αντίδικοι έχουν  καταθέσει σε βάρος του Δήμου Λαυρεωτικής, νέα αγωγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο 

Αθηνών, η  οποία εκδικάζεται την 4/3/2020 στο 13ο Τριμελές Τμήμα  (βλ. αριθ. πρωτ. 14192/2-8-2019 

κοινοποιηθείσα σχετική κλήση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών).   

Με την  ανωτέρω  νέα αγωγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών  οι  ενάγοντες   ζητούν  να  τους 

καταβάλει ο Δήμος  για ζημίες, το  συνολικό ποσό των 729.202,63 ευρώ. 

Υπενθυμίζεται  ότι  αφορμή  για  την  κατάθεση της  ένδικης  αγωγής υπήρξε  η  κατάληψη εκ μέρους 

του Δήμου αίθουσας εντός του ΤΠΠΛ, όπoυ οι ενάγουσες εταιρείες είχαν μισθώσει χώρους τόσον από 

την ΕΑΔΙΠ/ΕΜΠ, όσο και την τότε ΔΕΑΛ.  

Την κατάληψη αυτή θεωρούν οι ενάγοντες, αιτία της αποτυχίας των επιχειρηματικών τους σχεδίων   

και  συναφώς  αιτούνται την ανωτέρω αποζημίωση.                                              

Εν όψει, λοιπόν, της  σοβαρότητας  της ένδικης  υπόθεσης  και του ιστορικού  της νομικής 

εκπροσώπησης του Δήμου, του Δημάρχου και της τότε ΔΕΑΛ κλπ,  έχω την άποψη  ότι: 

1)   πρέπει να ληφθεί  απόφαση για την νομική εκπροσώπηση του Δήμου  κατά την εκδίκαση της 

υποθέσεως, εν όψει μάλιστα της συνταξιοδοτήσεώς μου το προσεχές έτος  και 

2)  διότι πρέπει να γίνει εγκαίρως  η απαραίτητη προετοιμασία,  για την μελέτη της υποθέσεως  και  

την αντίκρουση των ισχυρισμών της ένδικης αγωγής   (λ.χ. προσδιορισμός κυρίως μαρτύρων  και  

ένορκες καταθέσεις  τους πριν από τη δικάσιμο,  έρευνα – έλεγχος  ισχυρισμών εναγόντων  κ.ο.κ.).» 

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

1. Την υπ’ αριθμ. 373/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε ο ορισμός του κου 

Γεωργίου Κατσαμπέρη ως πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση 

Δημοτικής Επιχείρησης Λαυρεωτικής ΔΗΚΕΔΗΛ σε αστική υπόθεση της εταιρείας Z. C., Κ. κλπ, ενώπιον 

του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

2. Την υπ’ αριθμ.57/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία αποφασίσθηκε 

η  αντικατάσταση του πληρεξούσιου δικηγόρου κου Γεωργίου Κατσαμπέρη. 

3. Την υπ’ αριθμ. 117/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ορίσθηκε 

νέος νομικός σύμβουλος για τη συνέχιση των εργασιών εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης, 

ο δικηγόρος Αθηνών Αλέξιος Κοτσαρίνης του Λάμπρου (ΑΜ/ΔΣΑ 36865). 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί ο χειρισμός της υπόθεσης της 

αγωγής της εταιρείας «Ζ. Σ. ΚΑΙ Τ. Ε. ΑΕ, Σ. ΚΑΙ Π. Κ. Λ. Α.Ε., Κ. Ζ. Κ., Κ. Π. Σ.» ενώπιον του Τριμελούς 
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Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, στον δικηγόρο κο Αλέξιο Κοτσαρίνη του Λάμπρου, δεδομένου ότι 

στον ίδιο έχει ήδη ανατεθεί η νομική κάλυψη του Δήμου Λαυρεωτικής σχετικά με την εκκαθάριση της 

Δημοτικής Επιχείρησης ΔΗΚΕΔΗΛ. 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 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  

Α. Παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Αθηνών κο Αλέξιο Κοτσαρίνη του 

Λάμπρου (ΑΜ/ΔΣΑ 36865), με έδρα Λεωφ. Αλεξάνδρας 100, να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής 

κατά την εκδίκαση της αγωγής της εταιρείας «Ζ. Σ. ΚΑΙ Τ. Ε. ΑΕ, Σ. ΚΑΙ Π. Κ. Λ. Α.Ε., Κ. Ζ. Κ., Κ. Π. Σ.»  

ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών στις 4 Μαρτίου 2020 ή σε οποιαδήποτε 

άλλη δικάσιμο μετά από ματαίωση ή αναβολή. 

Β. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής  για την ολοκλήρωση της 

μελέτης με τίτλο: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Β’ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΤΣΟΝΙΜΑ - ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

συνολικού προϋπολογισμού 879.875,58€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  και ορισμού 

εκπροσώπου του Δήμου για την παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης. 

Αρ. Απόφ.: 162/2019 

Λανθασμένα εστάλη στην Οικονομική Επιτροπή, αρμόδιο όργανο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης 

«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ– ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ–ΤΣΟΝΙΜΑ-ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ». 

Αρ. Απόφ.: 163/2019 

Λανθασμένα εστάλη στην Οικονομική Επιτροπή, αρμόδιο όργανο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης ‘’ΓΕΝΙΚΟ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΗΔΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΓΠΣ’’ 
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Αρ. απόφ: 164/2019 

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 «παράτασης της 

συμβατικής προθεσμίας της μελέτης ‘’ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΔΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΓΠΣ’’», έθεσε υπόψη των μελών 

της Οικονομική Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 16433/10.09.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

1. Με την με αριθμό  2499/28.03.2006 Σύμβαση  ανατέθηκε η μελέτη του θέματος στη σύμπραξη 

μελετητών: ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.-Πολεοδόμος Χωροτάκτης  M.Sc. 

KATΣΟΥΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ΅, Γεωλόγος. 

2. Με την 111/2017 απόφαση του Δ.Σ. Λαυρεωτικής παρατάθηκε η προθεσμία εκπόνησης της 

μελέτης για 5 μήνες από την λήψη της απόφασης, δηλαδή μέχρι 11-12-2017. 

3. Με την 54/2018 απόφαση του Δ.Σ. Λαυρεωτικής παρατάθηκε η προθεσμία εκπόνησης της μελέτης 

για 18 μήνες από την λήψη της απόφασης, δηλαδή μέχρι 11-06-2019. 

4. Με την 2/2019 Απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε  τη σύναψη Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Λαυρεωτικής για την χρηματοδότηση της 

εκτέλεσης του υπολειπόμενου αντικειμένου της μελέτης, με χρονοδιάγραμμα 27 μηνών από την 

υπογραφή της  Προγραμματικής Σύμβασης 25-04-2019. 

KAI ΕΠΕΙΔΗ 

Απαιτείται  ευθυγράμμιση της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με εκείνη που  προέκυψε από 

την Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

την παράταση του συμβατικού χρόνου της μελέτης της  με αριθμό 2499/28.03.2006  σύμβασης, κατά 

26 μήνες,  όπως αναλύονται στο χρονοδιάγραμμα της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια 

Αττικής, από τη λήξη της ισχύουσας 11/06/2019. 

Στους παραπάνω χρόνους περιλαμβάνονται οι ενδιάμεσοι χρόνοι γνωμοδότησης και έγκρισης των 

αρμόδιων φορέων». 

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, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

− την από 25.04.2019 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου 

Λαυρεωτικής 

− την αριθμ. πρωτ: 16433/10.09.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 54 από 54 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου της μελέτης της αρ. πρωτ: 2499/28.03.2006  

σύμβασης ‘’Εκπόνηση Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Λαυρεωτικής και τροποποίηση 

του ήδη υπάρχοντος’’, κατά είκοσι έξι (26) μήνες, όπως αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ 

(χρονοδιάγραμμα υλοποίησης) της από 25.04.2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής, από τη λήξη της ισχύουσας την 11.06.2019. 

 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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