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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  3 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 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 31 Ιανουαρίου 2019 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Πέμπτη, ώρα 10:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 31.01.2019 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 5 

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

Αποστολίδης, Ηλίας Στουραϊτης 

Απόντα μέλη  : 2 

Κωνσταντίνος Λεβαντής, Λάμπρος Μπουκουβάλας 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ‘’ασφάλιση οχημάτων – 

μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών’’, λόγω εξαιρετικά 

επείγουσας περίπτωσης 

Αρ. Απόφ.: 24/2019 

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 «απ’ ευθείας ανάθεσης της 

υπηρεσίας ‘’ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα δύο (2) 

μηνών’’, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης», ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

ότι το θέμα συζητείται με τη μορφή του κατεπείγοντος προκειμένου να ληφθεί απόφαση προσφυγής 

στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με τη διαδικασία του 

κατεπείγοντος για την ανάθεση της ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 

Λαυρεωτικής, καθώς η προηγούμενη σύμβαση λήγει την 1η Φεβρουαρίου 2019, ενώ ο συνοπτικός 

διαγωνισμός που προκηρύχθηκε με την αριθμ.70/2019 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής δεν έχει 

ακόμη ολοκληρωθεί και δεν μπορεί να μείνουν ανασφάλιστα τα οχήματα του Δήμου έστω και για 

ημέρα καθώς αυτό σημαίνει την ακινητοποίησή τους με συνέπειες για την ασφάλεια και την υγεία 

δημοτών. 
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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: 

− Τις διατάξεις της περ.δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, περί αρμοδιοτήτων της 

Οικονομικής Επιτροπής, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 

«……δ1) Αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής 

υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

− δ2) Αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή 

οικονομικού αντικειμένου, συμβάσεων ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον 

Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει 

το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της….» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16 «…γ) στο μέτρο που είναι απολύτως 

απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την 

αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, 

κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι 

αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 

να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ.6 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 158, παρ. 7 του Ν.3463/2016 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): «Ανάληψη υποχρεώσεων 

από τους διατάκτες» 

− Την απόφαση ΥΠ.ΟΙΚ. 2/47972/0026/15-6-18 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ): «Οδηγίες για την τήρηση 

του Μητρώου Δεσμεύσεων» 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 668/16.01.2019 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Κίνησης του Δήμου 

Λαυρεωτικής, σχετικά με την ανάθεση της υπηρεσίας «ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων 

του Δήμου Λαυρεωτικής για την περίοδο 2019 – 2020», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

19REQ004342376 

− Την αριθμ.2/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 

40.000,00 ευρώ 

− Την υπ’ αριθμ. 23/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

έγινε η έγκριση της αριθμ. 2/2019 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού 

διαγωνισμού 
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− Την υπ’ αριθμ.70/2019 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 

Λαυρεωτικής, εκτιμώμενης αξίας 40.000,00 ευρώ  (33.000,00 ευρώ + 7.000,00 ευρώ, δικαίωμα 

προαίρεσης), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 

− Το αριθμ. πρωτ: 1441/28.01.2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ004394249) έγγραφο του Γραφείου Κίνησης 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται  τα κατωτέρω: 

‘’Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού που προκηρύχτηκε με την 70/19 Απόφαση 

Δημάρχου του Δήμου Λαυρεωτικής παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην Απευθείας Ανάθεση  της 

ασφάλισης των οχημάτων για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δυο (2) μηνών για να μην 

ακινητοποιηθούν τα οχήματα του Δήμου.’’ 

Με βάση τα ανωτέρω, στην υπ’ αριθμ. αριθμ. πρωτ:1552/29.01.2019 πρόσκληση του Δήμου για 

υποβολή προσφοράς σχετικά με την απ’ ευθείας ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας η εταιρεία 

«INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» με έδρα 14ο km Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, Θέρμη Θεσσαλονίκης, με 

ΑΦΜ 094342626, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, κατέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 1635/31.01.2019 

προσφορά ποσού 6.271,37 ευρώ. 

Η δαπάνη για τη συγκεκριμένη υπηρεσία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019 στους ΚΑ: 10-6253, 15-6253, 20-6253, 30-6253, 35-6253, 70-

6253. 

Για το έτος 2019 εκδόθηκαν οι κατωτέρω Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης: 

Α-86 9ΩΓΣΩΛ1-ΗΙΞ 10-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00 

Α-99 6ΥΤΚΩΛ1-Β4Ν 15-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00 

Α-118 ΩΨΖΩΩΛ1-ΡΣΠ 20-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 15.000,00 

Α-135 6ΙΤΨΩΛ1-1Θ9 30-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 

Α-151 ΨΡΧΩΩΛ1-Φ4Λ 70-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.500,00 

      ΣΥΝΟΛΟ 24.500,00 

Το υπόλοιπο ποσό θα δεσμευθεί μετά την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, 

σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν.3463/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της αναγκαιότητας του θέματος καλείται η Οικονομική 

Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του κατεπείγοντος για την αντιμετώπιση της πιο 

πάνω ανάγκης και την απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος της ασφάλισης των οχημάτων – 

μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.  

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο, έλαβε υπόψη:  

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

− τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16, 
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− τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006, 

− την υπ’ αριθμ. 2/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− την υπ’ αριθμ.70/2019 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, 

− το αριθμ. πρωτ:1441/28.01.2019 αίτημα του Γραφείου Κίνησης της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 1635/31.01.2019 προσφορά της εταιρείας «INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» 

και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

Α. Εγκρίνει το κατεπείγον για την αντιμετώπιση της ανάγκης άμεσης ασφάλισης των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, όπως αναφέρεται στο 

αρ. πρωτ: 1441/28.01.2019 αίτημα της Υπηρεσίας, προς αποτροπή ακινητοποίησης του 

μηχανοκίνητου στόλου, καθώς την 1η Φεβρουάριου 2019 λήγει η προηγούμενη σύμβαση. 

 Β. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεσης της ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 

Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας του 

συνοπτικού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ΄αριθμ.70/2019 απόφαση Δημάρχου 

Λαυρεωτικής, στην εταιρεία «INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», 

με έδρα 14ο km Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, Θέρμη Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 094342626, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 

Θεσσαλονίκης, έναντι του ποσού των 6.271,37 ευρώ, σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά της. 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου, να υπογράψει τη 

σύμβαση ανάθεσης της υπηρεσίας. 

 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο Πρόεδρος  

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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