
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 1 από 20 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

  

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  2 7 η ς  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 30ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 30 Δεκεμβρίου 2019 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Δευτέρα, ώρα 20:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 27.12.2019 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 6 

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

Στουραΐτης, Σταύρος Κρητικός, Κωνσταντίνος Λεβαντής 

Απόντα μέλη  : 1 

Αρετούσα Μακρή 

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 18/2019 

απόφασης Ειρηνοδικείου Λαυρίου (εργατικές διαφορές) 

Αρ. Απόφ.: 254/2019 

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 «άσκησης ή μη 

ενδίκου μέσου εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 18/2019 απόφασης Ειρηνοδικείου Λαυρίου (εργατικές 

διαφορές)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 24485/30.12.2019 

εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:  

«Την 23/12/2019 κοινοποιήθηκε στο Δήμο η υπ’ αριθ. 18/2019 απόφαση του  Ειρηνοδικείου 

Λαυρίου (Εργατικές Διαφορές) {αριθ. πρωτ. 23874/23-12-2019} , με την οποίαν  έγινε δεκτή   κατά την 

επικουρική της βάση,  η σχετική από 20-12-2018 αγωγή εννέα (9) υπαλλήλων  (Θ. Β.  κλπ), κατά του 

Δήμου Λαυρεωτικής,  με την οποίαν ζητούσαν να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του Δήμου να 

καταβάλει ποσό 3.420 ευρώ στον καθένα, άλλως 2.000 ευρώ, για επιδόματα εορτών Πάσχα, 

Χριστουγέννων και αδείας, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31/12/2018.  
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Κατά την εκδίκαση της αγωγής ο Δήμος αρνήθηκε την αγωγή ως νόμω και ουσία αβάσιμη, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 48/2019  απόφαση της Επιτροπής Σας  και  υποστήριξε ότι η μη χορήγηση 

των ανωτέρω επιδομάτων δεν προσκρούει στην συνταγματική αρχή της ισότητας  κλπ  

Επειδή η ως άνω αγωγή αφορά σε μισθολογικές απαιτήσεις, σύμφωνα δε, με  τις  διατάξεις  

του  άρθρου  72 του ν. 3852/2010  («Καλλικράτης»), «δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση 

ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης εκτός από τις 

περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου» και 

λαμβανομένης υπ’ όψη της ανωτέρω αποφάσεως της Επιτροπής Σας (48/2019),  

      Εισηγούμαι  να ληφθεί απόφαση για άσκηση εφέσεως  κατά της ανωτέρω  υπ’αριθ. 18/2019 

αποφάσεως του  Ειρηνοδικείου Λαυρίου  (Διαδικασίας Εργατικών Διαφορών)   (έως 22/1/2020),  με  

την οποίαν να  ζητηθεί  η ορθή  και  πλήρης εκτίμηση των αποδείξεων και  η ορθή ερμηνεία και 

εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων.» 

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

αριθμ.48/2019 απόφασή της, αποφασίσθηκε να αρνηθεί ο Δήμος Λαυρεωτικής τα αιτήματα της από 

24.12.2018 αγωγής των Βασιλείου Θεοφάνη και λοιπών 8 συμβασιούχων εργατών ΙΔΟΧ ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Λαυρίου (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) σχετικά με την καταβολή επιδομάτων 

εορτών και αδείας, όπως αναλυτικά αναφέρονται σε αυτή.  

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

με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 «…ιβ) 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. Δεν επιτρέπεται 

συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων 

παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, 

εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου 

δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά 

απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά τον προσδιορισμό ή την μετατροπή της 

εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου….» 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις της παρ.1 (περ. ιβ) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, 

− Την υπ’ αριθμ.48/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− Την υπ’ αριθμ. 18/2019 απόφαση του  Ειρηνοδικείου Λαυρίου (Εργατικές Διαφορές), 

− Την αριθμ. πρωτ: 24485/30.12.2019 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

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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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Ο Δήμος Λαυρεωτικής να ασκήσει το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ.18/2019 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαυρίου με την οποία έγινε δεκτή, κατά την επικουρική της βάση, η 

από 20.12.2018 αγωγή εννέα (9) υπαλλήλων, με την οποία ζητούν να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του 

Δήμου να καταβάλει ποσό 3.420,00 ευρώ στον καθένα, άλλως 2.000,00 ευρώ, για επιδόματα εορτών 

Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως 31.12.2018. 

Β.  Δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Αλέξανδρο 

Τσώνο του Ηρακλή, να ασκήσει το ανωτέρω ένδικο μέσο της έφεσης και να παραστεί ενώπιον του 

αρμοδίου Δικαστηρίου, προς συζήτηση και υποστήριξη αυτού με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 2.500,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6733 του 

δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2019, για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε δημότες 

του Δήμου Λαυρεωτικής λόγω έκτακτων και σοβαρών αναγκών 

Αρ. Απόφ.: 255/2019 

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 δαπάνης 

(εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 2.500,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6733 του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 

2019, για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε δημότες του Δήμου Λαυρεωτικής λόγω έκτακτων 

και σοβαρών αναγκών» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται 

με τη μορφή του κατεπείγοντος, λόγω της ανάγκης καταβολής των χρηματικών βοηθημάτων στους 

δημότες που το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το 

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 

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

1. Τις διατάξεις της παρ.1, περ.ε’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) «Νέα 

αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 και ισχύει 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες» 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') 

4. Την υπ’ αριθμ. 214/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με θέμα «έγκριση 

χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες λόγω έκτακτων και σοβαρών αναγκών» 

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

με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019, το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 

1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: «Στην τελευταία αυτή 
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περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής 

για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης». 

Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται η λήψη απόφασης προκειμένου να εξειδικευθεί η 

πίστωση ποσού 2.500,00 ευρώ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο δημοτικό προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» και με 

ΚΑ 00-6733 για την καταβολή συνολικού ποσού 2.500,00 ευρώ, το οποίο αφορά ειδικότερα: 

− Ποσό: 1.500,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Χ.Α. του Γ. 

− Ποσό: 100,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Τ.Α. του Μ. 

− Ποσό: 100,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Π.Π. του Χ. 

− Ποσό: 100,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Π.Σ. του Α. 

− Ποσό: 100,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Μ.Σ. του Η. 

− Ποσό: 100,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Δ.Σ. του Ε. 

− Ποσό: 100,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Τ.Π. του Σ. 

− Ποσό: 200,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Ξ.Ι. του Δ. 

− Ποσό: 100,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Π.Ο. του Μ. 

− Ποσό: 100,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Κ.Γ. του Δ. 

Για τους οποίους πληρούνται οι προϋποθέσεις για παροχή έκτακτης οικονομικής βοήθειας, 

σύμφωνα με τις εκθέσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής και την υπ’ 

αριθμ.214/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

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 της περ. α παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 

− Τις διατάξεις της παρ.1, περ.ε’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 

− Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 

− Την υπ’ αριθμ.214/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

− Την υπάρχουσα πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6733 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2019 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Tην εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.500,00 ευρώ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 00-6733 

με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» του προϋπολογισμού του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019, για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης στους κάτωθι: 

− Ποσό: 1.500,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Χ.Α. του Γ. 
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− Ποσό: 100,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Τ.Α. του Μ. 

− Ποσό: 100,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Π.Π. του Χ. 

− Ποσό: 100,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Π.Σ. του Α. 

− Ποσό: 100,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Μ.Σ. του Η. 

− Ποσό: 100,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Δ.Σ. του Ε. 

− Ποσό: 100,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Τ.Π. του Σ. 

− Ποσό: 200,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Ξ.Ι. του Δ. 

− Ποσό: 100,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Π.Ο. του Μ. 

− Ποσό: 100,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Κ.Γ. του Δ. 

Β. Η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από το Δήμαρχο 

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ) 

– απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου 

Αρ. Απόφ.: 256/2019 

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 

δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής – απαλλαγής υπολόγου υπαλλήλου», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 24384/27.12.2019 εισήγηση της 

διαχειρίστριας της παγίας προκαταβολής για το έτος 2019, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

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

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

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΣΟ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ 

1 ΚΙΝΤΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ 
ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΤΟ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 

27.12.2019 753 123,94 0,06 

2 ΓΚΙΚΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ 
ΚΛΗΤΗΡΑ 27.12.2019 335 198,31€ 0,09€ 

3 ΡΩΜΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ISOBOX 27.12.2019 233 463,76€ 32,24€ 

4 ΜΑΝΕΣΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΡΑΝΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 27.12.2019 64 463,76€ 32,24€ 

5 ΒΕΛΟΥΔΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 

27.12.2019 44 463,76€ 32,24€ 

6 ΤΣΙΩΛΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ 
ΑΚΕΛ ΛΑΥΡΙΟΥ 27.12.2019 49 463,76€ 32,24€ 
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7 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΡΑΚΙ ΣΤΟ 
ΛΑΥΡΙΟ 

27.12.2019 99 463,76€ 32,24€ 

8 ΜΑΝΚΑ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 
ΕΚΑΒ ΛΑΥΡΙΟΥ 27.12.2019 34 463,76€ 32,24€ 

9 ΣΟΥΛΑΚΕΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 
ΤΠΠΛ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ 
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ 

27.12.2019 13 463,76€ 32,24€ 

ΣΥΝΟΛΟ 3.568,57€ 225,83€ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 205,60€  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 431,43€  
Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

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

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 

− την αριθμ.37/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η σύσταση της 

πάγιας προκαταβολής και ο ορισμός υπολόγου υπαλλήλου 

− την αρ. πρωτ: 24384/27.12.2019 εισήγηση της διαχειρίστριας της παγίας προκαταβολής 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

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

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

Καραγιώργου, συνολικού ύψους 3.568,57 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων 

σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2019. 

β) την απαλλαγή από κάθε ευθύνη της υπολόγου παγίας προκαταβολής για το έτος 2019, Αναστασίας 

Καραγιώργου για το ποσό ύψους 4.000,00 ευρώ, το οποίο της χορηγήθηκε με το ΧΕΠ 

332Β/26.03.2019. 

 

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 257/2019 

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 «απαλλαγής 

υπολόγου πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  

Με την υπ’ αριθμ.158/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε 

η παροχή πάγιας προκαταβολής ποσού 4.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-8251 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2019 για την πληρωμή όλων των μικρών, εκτάκτων και 
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επειγουσών δαπανών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κύριων εξόδων λειτουργικότητας της 

Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής, καθώς και η έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής στο όνομα του Πρόεδρου του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής, κου 

Αλέξιου Πρεβενά. 

Με την υπ’ αριθμ.173/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής ορίστηκε για την 

Πάγια Προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής διαχειριστής-υπόλογος του τραπεζικού 

λογαριασμού ειδικού σκοπού με αριθμό 144/003353-79 στην Εθνική Τράπεζα, ο Πρόεδρος του 

Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής κ. Αλέξιος Πρεβενάς. 

Λόγω λήξης οικονομικού έτους, δεν εκδόθηκε χρηματικό ένταλμα πληρωμής στο όνομα του 

ανωτέρω. Επειδή όμως έγινε ο ορισμός του ως υπολόγου, θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να λάβει 

σχετική απόφαση για την απαλλαγή του. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

Ν.4555/2018 και ισχύει, 

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

& Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 

− Την υπ’ αριθμ.158/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής, 

− Την υπ’ αριθμ.173/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Απαλλάσσει από κάθε ευθύνη τον υπόλογο της πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας 

Λαυρεωτικής  έτους 2019, Αλέξιο Πρεβενά, Πρόεδρο του Συμβουλίου. 

 

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας 

Αρ. Απόφ.: 258/2019 

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 «απαλλαγής 

υπολόγου πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  

Με την υπ’ αριθμ.158/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε 

η παροχή πάγιας προκαταβολής ποσού 6.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-8251 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2019 για την πληρωμή όλων των μικρών, εκτάκτων και 

επειγουσών δαπανών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κύριων εξόδων λειτουργικότητας της 

Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας, καθώς και η έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος πληρωμής 
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στο όνομα του Πρόεδρου του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής, κου Απόστολου 

Ζορμπά. 

Με την υπ’ αριθμ.173/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής ορίστηκε για την 

Πάγια Προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας διαχειριστής-υπόλογος του τραπεζικού 

λογαριασμού ειδικού σκοπού με αριθμό 144/003354-52 στην Εθνική Τράπεζα, ο Πρόεδρος του 

Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας κ. Απόστολος Ζορμπάς. 

Λόγω λήξης οικονομικού έτους, δεν εκδόθηκε χρηματικό ένταλμα πληρωμής στο όνομα του 

ανωτέρω. Επειδή όμως έγινε ο ορισμός του ως υπολόγου, θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να λάβει 

σχετική απόφαση για την απαλλαγή του. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

Ν.4555/2018 και ισχύει, 

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

& Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 

− Την υπ’ αριθμ.158/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής, 

− Την υπ’ αριθμ.173/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Απαλλάσσει από κάθε ευθύνη τον υπόλογο της πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας 

Κερατέας  έτους 2019, κο Απόστολο Ζορμπά, Πρόεδρο του Συμβουλίου. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου  – 

απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου 

Αρ. Απόφ.: 259/2019 

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 

δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου – απαλλαγής υπολόγου 

υπαλλήλου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 

24143/24.12.2019 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου όπου 

αναφέρονται τα ακόλουθα:  

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

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «σύστασης πάγιας προκαταβολής 

στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες» και τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, άρθρο 173, 
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παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και 

αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα». 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

Ν.4555/2018 και ισχύει, 

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

& Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 

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

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

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

− Την υπ’ αριθμ.158/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής, 

− Την αριθμ. πρωτ: 24143/24.12.2019 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 

Κωνσταντίνου και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

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

Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής, συνολικού ποσού 1.984,00 ευρώ, όπως αναλυτικά 

παρατίθενται κατωτέρω: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 
 ΕΞΟΔΩΝ  

1 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 / 24-12-2019 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ 
ΤΑΜΠΛΟ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ  

496,00 30-6262.001 

2 ΜΑΝΚΑ ST. 
THEODHOR 32 / 24-12-2019 

ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΥ 
ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΕΣΕΙ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΤΙΣΤΙΚΕ 

496,00 45-6261.003 

3 ΜΑΝΚΑ ST. 
THEODHOR 33 / 24-12-2019 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΣΤΑ 
ΧΑΜΗΛΑ ΦΩΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 

496,00 30-6262.001 

4 ΛΙΝΑΡΔΟΣ 
ΕΜ. ΜΑΡΚΟΣ 39/ 24-12-2019 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ 
ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΥ 
ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΓΩ 
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ 
ΒΛΑΒΕΣ ΛΟΓΩ ΕΙΣΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ 

496,00 15-6261.003 

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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ΣΥΝΟΛΟ  1.984,00 
 

β) εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη τον υπόλογο της πάγιας 

προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Λαυρεωτικής, έτους 2019, Νικήτα 

Κάϊλα, Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου. 

 

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

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας 

ανατρεπόμενου φορτηγού και μηχανικού φορτωτή - εκσκαφέα 

Αρ. Απόφ.:260/2019 

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 της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την 

επιλογή αναδόχου της προμήθειας ανατρεπόμενου φορτηγού και μηχανικού φορτωτή - εκσκαφέα», 

ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται με τη μορφή του 

κατεπείγοντος καθώς είναι αναγκαίο να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό οι διαδικασίες του 

διαγωνισμού, προκειμένου να μην χαθεί η χρηματοδότηση, λόγω λήξης της απόφασης ένταξης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το 

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 

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

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 52225/27.09.2018 απόφαση ένταξης πράξης του Δήμου Λαυρεωτικής 

στο πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’, στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι ‘’προμήθεια μηχανημάτων έργου, 

οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού’’ (ΑΔΑ: 6ΙΘΧ465ΧΘ7-Σ3Π) 

− το αριθμ. πρωτ: 6552/10.05.2018 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18REQ003095670 

− την υπ’ αριθμ.30/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα ‘’προμήθεια 

ανατρεπόμενου φορτηγού και μηχανικού φορτωτή – εκσκαφέα’’, προϋπολογισμού δαπάνης 

198.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

− την υπ’ αριθμ. 91/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με θέμα «έγκριση της 

μελέτης ‘’προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού και μηχανικού φορτωτή – εκσκαφέα’’, 

προϋπολογισμού δαπάνης 198.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%» 

− την αριθμ. πρωτ: 77662/20614/28.08.2019 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής περί έγκρισης αγοράς οχήματος 

− την υπ’ αριθμ.897/2019 απόφαση Δημάρχου περί ‘’έγκρισης ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης για την εκτέλεση της προμήθειας ανατρεπόμενου φορτηγού και μηχανικού φορτωτή – 
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εκσκαφέα’’ 

− την αριθμ. Α-998/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΒΘΡΩΛ1-Λ3Ξ) 

− την υπ’ αριθμ.181/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΩΜΓΤΩΛ1-0ΤΒ) 

− Την υπ’ αριθμ.909/2019 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α συστήματος: 81244 - 81254). 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ολόκληρη η 
διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 30 Οκτωβρίου 2019 με ΑΔΑΜ: 

19PROC005768981 και η προκήρυξη αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 19PROC005768878.  Περίληψη της 

διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: ΩΞΕΚΩΛ1-ΔΟΦ)  και στις εφημερίδες 

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

στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr.  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 15η Νοεμβρίου 2019, ενώ 

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

σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 21194/18.11.2019 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίστηκε η 22 

Νοεμβρίου 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: 23500/19.12.2019 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 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ 
 
Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 19 Δεκεμβρίου  του έτους 2019, ημέρα  Πέμπτη 

και ώρα 10:00 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 

διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.909/2019 και με αριθμ. πρωτ: 19761/29.10.2019 

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 

http://www.lavreotiki.gr/
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3. Δημήτριος Σωφρόνης, ΔΕ1  Διοικητικού  

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.909 /2019 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την υπ’ 

αριθμ. 30/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει 

τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα κατωτέρω: 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

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

διαφορετικούς συστημικούς διαγωνισμούς, που έχουν ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ Α΄ (α/α: 81244) Ανατρεπόμενο Φορτηγό Όχημα μικτού βάρους 7,5 tn 

ΟΜΑΔΑ Β΄ (α/α: 81254) Μηχανικός Φορτωτής – Εκσκαφέας 

και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 15 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 14:00. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής - τεχνικές προσφορές» είχε οριστεί η 22 Νοεμβρίου  2019, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 

10:00 π.μ. 

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: 

 
ΟΜΑΔΑ Α΄ (α/α: 81244) Ανατρεπόμενο Φορτηγό Όχημα 

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμός προσφοράς 
συστήματος 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

155536 

2 Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ 156584 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ (α/α: 81254) Μηχανικός Φορτωτής – Εκσκαφέας 
Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμός προσφοράς 

συστήματος 
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤ/ΣΩΠΕΥΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ 
156883 

 

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 
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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 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
21171/18.11.2019 

2 Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ 

21173/18.11.2019+21246/19.112019 

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤ/ΣΩΠΕΥΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ 

21230/19.11.2019 

 

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: 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ (α/α: 81244) Ανατρεπόμενο Φορτηγό Όχημα 

Η προσφορά του οικονομικού φορέα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ γίνεται δεκτή γιατί έχει καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η Τεχνική 

Προσφορά του έχει βαθμολογηθεί ως εξής: 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  ΠΛΑΙΣΙΟ     
1 Ωφέλιμο Φορτίο 100 6,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 
καυσαερίων 

100 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100 4,00 
4 Σύστημα πέδησης 100 4,00 
5 Σύστημα αναρτήσεων  100 4,00 
6 Καμπίνα οδήγησης 100 4,00 
7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100 3,00 
  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   

8 Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος κατασκευής. 100 10,00 

9 
Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια  - 
ηλεκτρικό σύστημα 

100 10,00 

10 Σύστημα ανατροπής  100 10,00 
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11 Οπίσθια θύρα  100 6,00 

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100 4,00 

  ΓΕΝΙΚΑ    

13 Εκπαίδευση προσωπικού 100 5,00 

14 
 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία  

100 10,00 

15 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 
υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων 
ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης  
συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης 

100 10,00 

16 Χρόνος παράδοσης  100 5,00 
 
Επομένως η βαθμολογία του Οικονομικού φορέα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι U=100. 
 
Η προσφορά του οικονομικού φορέα: Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ  

Στα δικαιολογητικά συμμετοχής: 

 Τα πιστοποιητικά ISO του εργοστασίου κατασκευής του πλαισίου ISUZU κατατίθενται μόνο 

στην Αγγλική γλώσσα  δίχως  επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική.  

Σύμφωνα με το άρθρο 2.1.4 «Γλώσσα»: 

• Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία (τεχνικά κ.λ.π.) 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα. 

• Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα  

              και για 

Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Γίνονται αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, 

και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 

Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να 

ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 

(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή 

άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων 

(Ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
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εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 

άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. 

 Το πιστοποιητικό ISO του εργοστασίου κατασκευής έχει λήξει πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

 Δεν καταθέτει δήλωση αποδοχής προμήθειας της εταιρείας Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ, του 

επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα των προϊόντων ISUZU, αλλά της εταιρείας Σ. ΣΑΒΒΑΤΗΣ 

ΙΚΕ, συνεργάτη της εταιρείας Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ, αλλά όχι επίσημου αντιπροσώπου του 

εργοστασίου (δηλαδή μεταπωλητή). 

Σύμφωνα με την μελέτη οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του 

νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής ή του επισήμου αντιπροσώπου στην 

Ελλάδα στον οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά. 

 Καταθέτει μία σύμβαση για όμοιου τύπου μηχάνημα και μια βεβαίωση της εταιρείας ΚΑΠΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ για μη ίδια ή παρόμοια μηχανήματα με αυτό της εν λόγω σύμβασης 

Σύμφωνα με την διακήρυξη 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: «..Όσον αφορά στην 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς: 

Απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, να έχουν 

εκτελέσει τουλάχιστον δύο συμβάσεις προμηθειών ίδιων η παρόμοιων μηχανημάτων με αυτό 

της εν λόγω σύμβασης.» 

 
Στην Τεχνική Προσφορά: 

οι προδιαγραφές του φορτηγού που προσφέρει δεν πληρούν τις απαιτήσεις της μελέτης. 

 Το συνολικό πλάτος  του οχήματος είναι εκτός προδιαγραφών.  

Απαιτείται, με βάση την μελέτη, το συνολικός πλάτος του πλήρους οχήματος εξοπλισμένου, 

δίχως τους καθρέπτες, να μην ξεπερνά τα δύο (2) μέτρα. Το προσφερόμενο με βάση τις 

προδιαγραφές ISUZU έχει εξωτερική διάσταση  2,116μ (διάσταση στου πίσω τροχούς - σχέδιο 

που κατατίθεται). 

 Η τεχνική περιγραφή που κατέθεσε για το πλαίσιο τύπου ISUZU N75H είναι ελλιπής χωρίς 

περιγραφές των συστημάτων μετάδοσης, πέδησης, διεύθυνσης, άξονες αναρτήσεις, 

χρωματισμός π.χ στο σύστημα πέδησης απαιτείται το όχημα να διαθέτει σύστημα ελέγχου 

ευστάθειας ESP. Το προσφερόμενο φορτηγό, με βάση τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας 

εταιρείας (επίσημο εγχειρίδιο) ISUZU, δεν δηλώνεται ότι διαθέτει τέτοιο σύστημα. 

 Για τον κινητήρα δεν κατέθεσε τα επίσημα διαγράμματα του κατασκευαστή ούτε τις καμπύλες 

οικονομίας καυσίμου. 
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Επομένως η προσφορά του οικονομικού φορέα: Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ δεν γίνεται δεκτή και δεν μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο 

στάδιο του διαγωνισμού. 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ (α/α: 81254) Μηχανικός Φορτωτής – Εκσκαφέας 

Η προσφορά του οικονομικού φορέα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤ/ΣΩΠΕΥΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ γίνεται δεκτή γιατί έχει καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

και η Τεχνική Προσφορά του έχει βαθμολογηθεί ως εξής: 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1  Πλαίσιο 100 6,00 
2 Καμπίνα  επιβατών 100 6,00 
3 Σύστημα φόρτωσης – εκσκαφής   100 13,00 
4 Κινητήρας 105 7,00 
5 Ηλεκτρικό σύστημα 100 6,00 
6 Τροχοί / Ελαστικά 100 6,00 
7 Σύστημα Ανάρτησης. 100 8,00 
8 Σύστημα Διεύθυνσης 100 6,00 
9 Συστήματα πέδησης   100 6,00 

10 Χρωματισμός. 100 6,00 
13 Εκπαίδευση προσωπικού 100 5,00 

14 
 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία  

100 10,00 

15 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 
υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων 
ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης  
συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης 

100 10,00 

16 Χρόνος παράδοσης  100 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,35 
 

Επομένως η βαθμολογία του Οικονομικού φορέα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤ/ΣΩΠΕΥΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ είναι U=100,35 

 
Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.  

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

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

όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας.  

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-100-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
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Ακολούθως, με το υπ’ αριθμ. 23885/23.12.2019 έγγραφο της Επιτροπής, το οποίο 

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

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «οικονομική προσφορά» ορίστηκε η 24 Δεκεμβρίου 

2019. 

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

ημερομηνία 24.12.2019 πρακτικό Νο2, το οποίο απέστειλε προς την Οικονομική Επιτροπή, μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 24173/24.12.2019 διαβιβαστικό έγγραφό της και 

σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ 
 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 24 Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 10:30 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 στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 

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

διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 909/2019 και με αριθμ. πρωτ: 19761/29.10.2019  

Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής.  

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. 909/2019 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την υπ’ 

αριθμ. 30/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει 

τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα κατωτέρω: 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

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

διαφορετικούς συστημικούς διαγωνισμούς, που έχουν ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ Α΄ (α/α: 81244) Ανατρεπόμενο Φορτηγό Όχημα μικτού βάρους 7,5 tn 

ΟΜΑΔΑ Β΄ (α/α: 81254) Μηχανικός Φορτωτής – Εκσκαφέας 

και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 15 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 14:00. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», η Επιτροπή συνέταξε το από 19.12.2019 πρακτικό Νο1, το οποίο 
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διαβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ: 23500/19.12.2019 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 

24 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη , σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 23885/23.12.2019 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  Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ 

απορρίφθηκε κατά το 1Ο Στάδιο. 

 
ΟΜΑΔΑ Α΄ (α/α: 81244) Ανατρεπόμενο Φορτηγό Όχημα 

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Οικονομική Προσφορά 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

74.000 € (χωρίς ΦΠΑ) 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ (α/α: 81254) Μηχανικός Φορτωτής – Εκσκαφέας 
Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Οικονομική Προσφορά 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤ/ΣΩΠΕΥΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ 

84. 900 € (χωρίς ΦΠΑ) 

Συνεπώς  

Α/Α ΟΜΑΔΑ Επωνυμία συμμετέχοντα 
Βαθμολογία 

Τεχν. 
Προσφοράς (U) 

Οικ. 
Προσφορά 

Ανηγμέμη 
Προσφορά 

λ = Ο.Π. 
U 

1 
Ανατρεπόμενο 

Φορτηγό 
Όχημα 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
100 74.000,00 € 740 

2 
Μηχανικός 
Φορτωτής – 
Εκσκαφέας 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ  
ΑΝΤ/ΣΩΠΕΥΣΗ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ 

100,35 84.900,00 € 846,04 

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:  

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/


 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 19 από 20 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Α 
Ανατρεπόμενο Φορτηγό 
Όχημα  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με προσφορά ποσού 
(91.760,00 με ΦΠΑ 24%) 

Β 
Μηχανικός Φορτωτής – 
Εκσκαφέας 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ  ΑΝΤ/ΣΩΠΕΥΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ με προσφορά ποσού 
(105.276,00 με ΦΠΑ 24%) 

 

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

− την υπ’ αριθμ.909/2019 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και τα παραρτήματα αυτής, 

− το με ημερομηνία 19.12.2019 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», 

− το με ημερομηνία 24.12.2019 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 19.12.2019 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: ‘’ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ‘’ για την ομάδα Α και ‘’ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ  ΑΝΤ/ΣΩΠΕΥΣΗ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ’’ για την ομάδα Β. 

Απορρίπτει την προσφορά του Οικονομικού Φορέα ‘’Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ’’. 

(γ) Εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 24.12.2019 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας 

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



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 20 από 20 

(δ) Κατακυρώνει ως προσωρινούς μειοδότες της προμήθειας ανατρεπόμενου φορτηγού και 

μηχανικού φορτωτή - εκσκαφέα, ανά ομάδα τους κατωτέρω: 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Α 
Ανατρεπόμενο Φορτηγό 
Όχημα  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με προσφορά ποσού (91.760,00 με 
ΦΠΑ 24%) 

Β 
Μηχανικός Φορτωτής – 
Εκσκαφέας 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ  ΑΝΤ/ΣΩΠΕΥΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ με προσφορά ποσού 
(105.276,00 με ΦΠΑ 24%) 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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