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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  1 0 η ς  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 28ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 28 Απριλίου 2020 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 13:30 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 24.04.2020 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 7 

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

Κρητικός, Αθανάσιος Μακροδημήτρης (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού Ηλία 

Στουραΐτη), Κωνσταντίνος Λεβαντής, Αρετούσα Μακρή 

Απόντα μέλη  : - 

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

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

Αρ. Απόφ.: 71/2020 

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», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 5804/08.04.2020 εισήγηση της διαχειρίστριας της παγίας προκαταβολής 

για το έτος 2020, 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 ΠΛΗΡΩΤΕΟ 
ΠΟΣΟ 

1 ΑΦΟΙ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ 

ΕΚΔΟΣΗ 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 21.02.2020 99 79,96€ 0,04€ 

2 ΣΥΡΙΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜ.ΚΗΙ-
3092 

24.02.2020 71 479,76€ 16,24€ 

3 ΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ 
ΑΚΕΛ ΛΑΥΡΙΟΥ 24.02.2020 3 463,76€ 32,24€ 
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4 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-
ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ 

24.02.2020 2309 463,76€ 32,24€ 

5 ΣΟΥΛΑΚΕΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  25.02.2020 14 463,76€ 32,24€ 

6 ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΑΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

25.02.2020 18 463,76€ 32,24€ 

7 ΜΑΝΚΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜ. 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΥΡΙΟΥ 26.02.2020 38 463,76€ 32,24€ 

8 ΒΑΜΒΟΥΝΗΣ 
ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ 27.02.2020 93 303,40€ 26,60€ 

9 PERSONAL 
SECURITY 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 

28.02.2020 8224 131,23€ 0,06€ 

10 
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA 
BANK (BRITISH 
COUNCIL) 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 

28.02.2020 1 10,00€ 0,01€ 

11 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝ. 
Ε.Π.Ε. 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-
3088 

28.02.2020 409 29,99€ 0,01€ 

12 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝ. 
Ε.Π.Ε. 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-
5520 

28.02.2020 410 69,97€ 0,03€ 

13 ΤΙΛΑΒΕΡΙΔΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  03.03.2020 222 149,93€ 0,07€ 

14 ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ABS ΓΙΑ ΚΗΟ 6022 03.03.2020 796 61,97€ 0,03€ 

15 JUMBO AEE ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΤΙΩΝ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 04.03.2020 94 11,98€  

16 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 05.03.2020 4367 59,97€ 0,03€ 

17 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ-
ΚΛΕΙΔΙΩΝ 06.03.2020 176 59,97€ 0,02€ 

18 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝ. 
Ε.Π.Ε. 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗI-
3195 

12.03.2020 489 27,99€ 0,01€ 

ΣΥΝΟΛΟ 3.794,92€ 204,35€ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0,73€  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 205.08€  

 

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 
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− την αριθμ.26/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η σύσταση της 

πάγιας προκαταβολής και ο ορισμός υπολόγου υπαλλήλου 

− την αρ. πρωτ: 6804/08.04.2020 εισήγηση της διαχειρίστριας της παγίας προκαταβολής 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν 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 3.794,92 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων 

σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ανάθεσης της τήρησης του λογιστικού σχεδίου (εφαρμογή 

διπλογραφικού συστήματος και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020) του ΝΠΔΔ 

«ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 72/2020 

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 «ανάθεσης της 

τήρησης του λογιστικού σχεδίου (εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος και σύνταξη οικονομικών 

καταστάσεων χρήσης 2020) του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 319/06.04.2020 έγγραφο της Προέδρου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής, σχετικά με την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος και τη σύνταξη των 

οικονομικών καταστάσεων έτους 2020 του Νομικού Προσώπου. 

Την από 23.04.2020 εισήγηση της Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

             «Σε απάντηση του υπ’ αριθμ 319/06.04.2020 εγγράφου του Νομικού Προσώπου «ΘΟΡΙΚΟΣ» 

Δήμου Λαυρεωτικής περί εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος και σύνταξη οικονομικών 

καταστάσεων έτους 2020  αναφέρουμε τα εξής:  

    Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4257/2014 (Α΄93)  οι διατάξεις του Π.Δ.315/1999 (Α΄302) που 

ισχύουν για τους Δήμους, περί του Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής –

Κοστολόγησης, εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία και για τα  Ν.Π.Δ.Δ. αυτών. Ομοίως εφαρμόζονται κατ΄ 

αναλογία από τους ανωτέρω φορείς , οι διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006(Α΄114), 

στην περίπτωση που η ταμειακή τους λειτουργία δε διεξάγεται από τους Δήμους που τους έχουν 

συστήσει. 

    Στην περίπτωση κατά την οποία το Ν.Π.Δ.Δ. δε διαθέτει υπάλληλο με την απαιτούμενη άδεια 

λογιστή και η οικονομική καθώς και η ταμειακή του διαχείριση διεξάγεται από το Δήμο που το έχει 

συστήσει, ο Δήμος αναλαμβάνει  την τήρηση του Λογιστικού Σχεδίου, τη σύνταξη του Ισολογισμού και 

των Οικονομικών Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ.  
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   Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής,  η οποία υποστηρίζει το Ν.Π.Δ.Δ. 

¨ΘΟΡΙΚΟΣ¨ στα θέματα Οικονομικής Διαχείρισης/Προμηθειών/Ταμειακής Διαχείρισης  λόγω έλλειψης 

προσωπικού και ιδίως μετά την αποχώρηση υπαλλήλων για   συνταξιοδοτικούς λόγους, αδυνατεί να 

αναλάβει την υποχρέωση παρακολούθησης του Διπλογραφικού Συστήματος και τη σύνταξη του 

Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων του  Ν.Π.Δ.Δ. και γι’ αυτό κρίνεται αναγκαία η 

ανάθεση της σύνταξης των Ισολογισμών και των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019 σε 

εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή. 

     Σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 40 του Ν 4483/17  «Οι διατάξεις του π.δ. 315/1999 (Α΄ 302) που 

ισχύουν  για τους δήμους περί του Διπλογραφικού Συστήματος  Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής - 

Κοστολόγησης εφαρμόζονται αναλόγως και για τα δημοτικά ιδρύματα, τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, 

καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους συνδέσμους αυτών, εξαιρουμένων των 

σχολικών επιτροπών. Αν οι ανωτέρω φορείς δεν διαθέτουν υπάλληλο με την απαιτούμενη άδεια 

λογιστή και η ταμειακή υπηρεσία τους ασκείται  από τους δήμους που τους έχουν συστήσει, οι 

τελευταίοι αναλαμβάνουν και την τήρηση του Λογιστικού τους Σχεδίου. Αν στο δήμο δεν υπηρετεί 

υπάλληλος με την απαιτούμενη άδεια λογιστή ή ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων δεν 

επαρκεί για την κάλυψη της υποχρέωσης αυτής, γεγονός που βεβαιώνεται από την οικεία Οικονομική 

Επιτροπή έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, το νομικό πρόσωπο μπορεί να αναθέσει σε 

εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή κάθε εργασία για την τήρηση του Λογιστικού του Σχεδίου, κατ’ 

αναλογία και, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 209 του Ν 3463/2006 (Α΄ 114). Ομοίως, μπορεί να 

προσφύγει στις ίδιες διατάξεις, όταν έχει ίδια ταμειακή υπηρεσία, αλλά δεν διαθέτει προσωπικό με 

τα ανωτέρω απαιτούμενα τυπικά προσόντα.». 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά με την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή κάθε εργασίας για τη 

τήρηση του Λογιστικού Σχεδίου του Νομικού Προσώπου «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4483/2017 

− Τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 

− Τις διατάξεις του Π.Δ.315/1999 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 319/06.04.2020 έγγραφο της Προέδρου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής 

− Την από 23.04.2020 εισήγηση της Υπηρεσίας 

− Το γεγονός ότι ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο Λαυρεωτικής δεν επαρκεί για 

να καλύψει και τις ανάγκες του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

την ανάθεση της τήρησης του λογιστικού σχεδίου (εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος και 

σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020) του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής σε 

εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης αποτελέσματος κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής 

Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο ‘’ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’ μέσω του μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημόσιων 

συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

(Μη.Μ.Ε.Δ.) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

Αρ. Απόφ.: 73/2020 

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 

αποτελέσματος κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το έργο με 

τίτλο ‘’ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’, μέσω του μητρώου 

μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016» έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  

Σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 8 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.10 του 

άρθρου 79 του Ν.4530/2018 και ισχύει «…Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον 

συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του 

ΦΠΑ, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, 

με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης η΄ της παρούσας 

παραγράφου, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση 

κατηγορίες εργασιών και που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση…» 

Με βάση τα ανωτέρω, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών απέστειλε το αριθμ. πρωτ: 

6006/14.04.2020 έγγραφό της σχετικά με την κλήρωση που διενεργήθηκε για τη συγκρότηση της 

Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το έργο «Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων στο Δήμο 

Λαυρεωτικής», στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Σας ενημερώνουμε ότι μετά από την ηλεκτρονική κλήρωση με ταυτότητα:  mimed-ecb-a-2-id-aa-

5778-eba-2020-04-10-10:30:00.000000 (αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται) η επιτροπή 

διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» με εκτιμώμενη συνολική αξία 799.800,00  € (με Φ.Π.Α.  24%),  είναι η εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
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Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΣΩΤΗΡΙΟΣ  ΔΟΞΑΚΙΔΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

2 ΒΕΡΑ ΧΑΝΤΖΑΝΡΕΟΥ-ΑΝΔΡΙΟΥΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

2 ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ΦΑΤΣΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

3 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

 
Παρακαλούμε για την έγκριση του αποτελέσματος κλήρωσης  ΜΗΜΕΔ για τη συγκρότηση της 

αναφερόμενης επιτροπής και τον ορισμό Προέδρου της.» 

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, 

- τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 6006/14.04.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα 

(α) την έγκριση του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης με ταυτότητα: mimed-ecb-a-2-id-aa-

5778-eba-2020-04-10-10:30:00.000000  για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με 

τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ». 

(β) τη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 799.800,00 

με ΦΠΑ 24%, αποτελούμενη από: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΣΩΤΗΡΙΟΣ  ΔΟΞΑΚΙΔΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

2 ΒΕΡΑ ΧΑΝΤΖΑΝΡΕΟΥ-ΑΝΔΡΙΟΥΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
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Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

2 ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ΦΑΤΣΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

3 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
 

(γ) ορίζει ως Πρόεδρο της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού τον ΣΩΤΗΡΙΟ ΔΟΞΑΚΙΔΗ, ΠΕ Πολιτικών 

Μηχανικών. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Μαρτίου 2020 

Αρ. Απόφ.: 74/2020 

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 

πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Μαρτίου 2020», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Μαΐου/15 Ιουν. 1959 «Περί οικονομικής 

διοικήσεως και λογιστικού  των Δήμων και Κοινοτήτων» ο δημοτικός ταμίας έχει την υποχρέωση να 

υποβάλλει κάθε μήνα για έλεγχο στο Δήμαρχο και την Οικονομική, πλέον, Επιτροπή λογαριασμό των 

εσόδων και εξόδων του Δήμου.  

 Στο μηνιαίο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζονται, ως προς το σκέλος των εσόδων τα βεβαιωθέντα 

έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα απομένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα κατ’ είδος 

εσόδου, και ως προς το σκέλος των δαπανών οι ενταλθείσες και διενεργηθείσες πληρωμές κατ' είδος 

εξόδου. Επιπλέον, στο λογαριασμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα πληρωτέα και το 

εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου.  

Η Ειδική Ταμίας υπέβαλε το αριθμ. πρωτ: 5578/02.04.2020 πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης 

μηνός Μαρτίου 2020. 

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 άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Μαΐου/15 Ιουν. 1959, 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ: 5578/02.04.2020 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Μαρτίου 2020, το οποίο έχει ως κατωτέρω: 
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Υπόλοιπο της 29/02/2020 στις τράπεζες και στο ταμείο: 1.297.474,48 € 

Πλέον εισπράξεις Μαρτίου: 528.789,97 € 

Μείον πληρωμές Μαρτίου: -939.241,41 € 

Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/03/2020): 887.023,04 € 

 
Σύμφωνα με τα extrait των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του Δήμου 

σε λογαριασμούς όψεως την 31/03/2020 ανήλθε στο ποσό των 869.191,59 €. 

Αναλυτικά:  
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/540046-57 197.258,93 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/540073-20 6.855,01 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/535309-26 36.030,39 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003147-05 31.712,92 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/004247-10 32.967,90 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003906-30 175,03 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003352-96 0,52 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003353-79 14,28 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003354-52 5,35 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003355-36 2,79 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 433.00.2001.000035 1.093,52 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 433.00.2001.000086 558.736,02 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 802.002.203.000.330 0,00 € 

Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.40.0200036773 3.643,52 € 
Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0040.60.0200661421 0,00 € 
Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.47.0200048045 22,61 € 

Τράπεζα της Ελλάδος Αρ. Λογ. 703105500005850 0,00 € 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων GR 5509700011330801740000900 672,80 € 

Σύνολα: 869.191,59 € 
 
Πλέον των ανωτέρω: 

1. στην ταμιακή υπηρεσία του δήμου υπήρχε σε μετρητά το ποσό των 1.831,45 € 
2. στα χέρια των υπολόγων των παγίων προκαταβολών υπάρχει σε λογαριασμούς ειδικού 

σκοπού, το ποσό των 16.000,00 € 
 
Αθροιστικά, τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο του Δήμου και στην τράπεζα ανέρχονταν σε 
887.023,04 € 
 
Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 875.820,81 € και 
διαμορφώνεται ως ακολούθως: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΑ 
ΤΑΚΤΙΚΑ 233.977,92 € 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 1,12 € 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 641.841,77€ 

ΣΥΝΟΛΑ 875.820,81 € 
 
Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους 11.202,23 € 
αναλύεται ως ακολούθως: 
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1. Μείον (-) 0,01 € : που αφορά διαφορά που έρχεται από το μήνα Οκτώβριο 2017 και η οποία 
βρίσκεται υπό διερεύνηση. 

2. Πλέον (+) 0,01 € : που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στην αποπληρωμή της 22ης δόσης του 
χρεολυσίου και των τόκων του δανείου για την εκτέλεση έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ» που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» η οποία πραγματοποιήθηκε από τον υπ’ 
αριθμ. 433-00-2001-000035 τραπεζικό λογαριασμό στις 31/10/2018 κατά 39.308,10 €, και τα υπ’ 
αριθμ. Β 1735 & 1736/19-11-2018 σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους 
39.308,11 €. 

3. Μείον (-) 40,50 € : ποσό που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18/04/2019 από 
τον υπ’ αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό προς την COSMOTE, και συγκεκριμένα αφορά 
προγενέστερο υπόλοιπο σταθερής τηλεφωνίας, το οποίο όμως είχε ήδη εξοφληθεί και συνεπώς 
αναμένεται συμψηφισμός στον επόμενο λογαριασμό καθώς και έκδοση σχετικού χρηματικού 
εντάλματος για την τακτοποίηση της διαφοράς. 

4. Πλέον (+) 16.000,00 € : που αφορούν τα χρήματα που βρίσκονται στα χέρια των υπολόγων των 
παγίων προκαταβολών. 

5. Πλέον (+) 595,26 € : που αφορά επιστροφή χρημάτων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών στις 
30/03/2020 στον υπ’ αριθμ.  433.00.2001.000086 τραπεζικό λογαριασμό. Συγκεκριμένα, αφορά τη 
διατροφή της κυρίας Καϊνανά μηνός Μαρτίου, η οποία παρότι μεταφέρθηκε στον προσωπικό 
λογαριασμό της προαναφερθείσας κατά την ίδια ημερομηνία, δεν εμφανίστηκε στο extrait της 
τράπεζας η μεταφορά αυτή κατά τη διάρκεια του Μαρτίου. 

6. Πλέον (+) 38,80 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 30/03/2020 στον υπ’ 
αριθμ. 54004657 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ», 
για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλιπή 
πληροφόρηση για τον καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί 
ο καταθέτης της έως και τις 31/12/2020, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων 
οφειλετών». 

7. Πλέον (+) 20,90 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 31/03/2020 στον υπ’ 
αριθμ. GR1401404330433002001000035 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ 
ΚΑΣ», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλιπή 
πληροφόρηση για τον καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί 
ο καταθέτης της έως και τις 31/12/2020, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων 
οφειλετών». 

8. Μείον (-) 5.412,23 € : που αφορά μέρος των τελών καθαριότητας και φωτισμού μηνός Ιανουαρίου 
2020 καθώς και των τελών ακίνητης περιουσίας και του δημοτικού φόρου, το οποίο εισπράχθηκε 
με το υπ’ αριθμ. Α 225/31-03-2020 γραμμάτιο είσπραξης, όμως κατατέθηκε από τη ΔΕΗ την 
01/04/2020. 

 
 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους και 

επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες, που αφορούν ύδρευση, Δ.Τ. & ΤΑΠ περιπτώσεων όπως 

ηλεκτροδότησης, ημιτελών κτισμάτων, τακτοποίηση με τους Ν.4014/2011, Ν.4178/13, Ν.4495/17, 

αλλαγής ιδιοκτησίας, διορθώσεις τ.μ. και διαφορές ποσών που προκύπτουν από αυτές 

Αρ. Απόφ.: 75/2020 

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 «διαγραφής ποσών 

από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες, που 
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αφορούν ύδρευση, Δ.Τ. & ΤΑΠ περιπτώσεων όπως ηλεκτροδότησης, ημιτελών κτισμάτων, τακτοποίηση 

με τους Ν.4014/2011, Ν.4178/13, Ν.4495/17, αλλαγής ιδιοκτησίας, διορθώσεις τ.μ. και διαφορές 

ποσών που προκύπτουν από αυτές», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 

πρωτ: 6237/23.04.2020 εισήγηση του Γραφείο Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην 

οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5750/07-04-2020 αίτηση του ο κ. Καραμπετσάνος Λεωνίδας του Νικολάου, 

αιτείται την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ για τα έτη 1996 - 2014 λόγω ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του 

ΜΗ ΗΕΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ακινήτου με Ν.4495/17.   

      Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ, πλέον προσαυξήσεων   για 

τα έτη 1996-2014 λόγω τακτοποίησης με τον Ν.4495/17. 

        Να γίνει διαγραφή ποσού: 

  ΑΡ.ΒΕΒ         ΗΜ. ΒΕΒ                                             ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                       

434 09-Νοε-01 
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΟΜΕΑΣ 111A ΑΡ ΚΤΙΣΜ 1 ΑΡ. ΜΕΤΡ. 
1000308 148 - 0 = 148 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ Τ.Α.Π.-Τ.Κ.Φ. 
ΚΑΙ Φ.Η.Χ. ΑΠΟ 1996 ΕΩΣ 2000 

620,73 

240 03-Οκτ-03 
ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000308 148 - 0 = 
148 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ Τ.Α.Π.-Τ.Κ.Φ. ΚΑΙ Φ.Η.Χ. ΑΠΟ 
1996 ΕΩΣ 2000 

318,20 

228 15-Οκτ-07 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000308 148 - 0 = 
148 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ Τ.Κ.Φ.   ΑΠΟ 2003 ΕΩΣ 2006 612,72 

229 15-Οκτ-07 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000308 148 - 0 = 
148 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ Τ.Α.Π.   ΑΠΟ 2003 ΕΩΣ 2006 110,89 

230 26-Αυγ-08 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000308 148 - 0 = 
148 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ Τ.Κ.Φ.   2007 161,32 

231 26-Αυγ-08 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000308 148 - 0 = 
148 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ Τ.Α.Π.   2007 27,72 

211 03-Ιουλ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000308 148 - 0 = 
148 ΤΜ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  2008 185,00 

212 03-Ιουλ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000308 148 - 0 = 
148 ΤΜ ΤΑΠ  2008 26,81 

80 29-Μαρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000308 148 - 0 = 
148 ΤΜ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  2009 185,00 

81 29-Μαρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000308 148 - 0 = 
148 ΤΜ ΤΑΠ  2009 26,81 

955 26-Οκτ-11 Δημ. Τέλος 0000007928 ΚΤΙΣΜΑ - ΤΟΜΕΑΣ Α  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - 
ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 148 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 213,12 

961 26-Οκτ-11 ΤΑΠ 0000007928 ΚΤΙΣΜΑ - ΤΟΜΕΑΣ Α  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 148 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 26,81 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007928 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ Α  
- ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 148 Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

213,12 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007928 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ Α  
- ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 148 Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

213,12 
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335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007928 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ Α  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 148 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

25,02 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007928 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ Α  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 148 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

25,02 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007928 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ Α  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 148 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

25,02 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007928 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ Α  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 148 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

25,02 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007928 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ Α  
- ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 148 Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E 
Κερατέας 

213,12 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007928 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ Α  
- ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 148 Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E 
Κερατέας 

213,12 

Συνολικό ποσό διαγραφών 3.467,69 
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης διαγραφής του ποσού 3.467,69 

ευρώ - καθώς και των προσαυξήσεων, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την οριστικοποίηση 

των διαγραφών, ανά υπόχρεο όπως αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω- από τους ανωτέρω 

χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με: 

1. Την αρ. πρωτ. 21868/27-5-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής: ‘’Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 24 του Ν. 4178/2013 και 

στο εδάφιο 51 της Εγκ. 4/2013 (αρ. πρωτ. 66931/3.12.2013), οι αυθαίρετες κατασκευές και 

αυθαίρετες αλλαγές χρήσης προ της 28.7.2011 που έχουν υπαχθεί στην αναστολή επιβολής 

κυρώσεων των Ν.4014/2011 και 4178/2013, δεν οφείλουν αναδρομικά φόρους και οποιασδήποτε 

μορφής πρόστιμα και τέλη (όπως ύδρευσης, καθαριότητας, αποχετευτικά τέλη, κλπ). Ως χρόνος λήξης 

της αναδρομικής απαλλαγής των αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσης του Ν.4178/2013, 

είναι η ημερομηνία ισχύος του, δηλ. η 8.8.2013, ενώ για τις ολοκληρωμένες υπαγωγές αυθαιρέτων 

στο Ν.4014/2011, δηλαδή που έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίμου, των σχεδίων και των 

δικαιολογητικών, ως χρόνος λήξης της αναδρομικής απαλλαγής είναι η ισχύς του Ν.4014/2011, δηλ. 

η 21.9.2011’’.    

 Οι ως άνω αναφερόμενες καταληκτικές ημερομηνίες ισχύουν και για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων 

κατασκευών για τις οποίες εκδίδεται οικοδομική άδεια νομιμοποίησης, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 

23 των Ν.4014/2011 και Ν.4178/2013 αντίστοιχα. 

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ. 1 περίπτωση δ΄ του Ν. 3463/06, όπου 

ορίζεται ότι γίνεται διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους 

δημοτικών τελών, έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το 

πρόσωπο του φορολογούμενου, καθώς και των προσαυξήσεων, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί 
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μέχρι την οριστικοποίηση των διαγραφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ. 3 

περίπτωση γ΄ του Ν. 3463/06, λόγω υπαιτιότητα της υπηρεσίας. 

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 87/07.06.2010 τεύχος Α'), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, 

- τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ. 1 περίπτωση δ΄ του Ν. 3463/06, 

- την αρ. πρωτ. 21868/27-5-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής, 

- την αριθμ. πρωτ: 5750/07.04.2020 αίτηση του κου Καραμπετσάνου Λεωνίδα και τα συνημμένα 

σε αυτή δικαιολογητικά, 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 6237/23.04.2020 εισήγηση του Γραφείου Εσόδων της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών  

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Τη διαγραφή του ποσού των 3.467,69 ευρώ, καθώς και των σχετικών προσαυξήσεων, όπως αυτές θα 

έχουν διαμορφωθεί μέχρι την οριστικοποίηση των διαγραφών, όπως  αναλυτικά αναφέρθηκαν στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσας, από τους αντίστοιχους χρηματικούς καταλόγους. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 

1.618,56 ευρώ για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ 

Αρ. Απόφ.: 76/2020 

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 «έκδοσης 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 1.618,56 ευρώ για την πληρωμή της 

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

Με την αριθμ. πρωτ: 5670/06.04.2020 εισήγησή του, το Τμήμα Η/Μ Εφαρμογών & 

Συγκοινωνιών αιτείται την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 1.347,00 

ευρώ προς τη ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο αφορά: 

1. Χορήγηση νέας παροχής για σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης πίλαρ στον ΑΓΙΟ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (Α.Π. 16417615). 

2. Χορήγηση νέας παροχής για σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης πίλαρ στον ΑΓΙΟ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (Α.Π. 16417613). 
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3. Χορήγηση νέας παροχής για σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης πίλαρ στον ΑΓΙΟ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (Α.Π. 16417614). 

4. Χορήγηση νέας παροχής για σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης πίλαρ στον ΑΓΙΟ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (Α.Π. 16417612). 

Με την αριθμ. πρωτ: 6142/21.04.2020 εισήγησή του, το Τμήμα Η/Μ Εφαρμογών & 

Συγκοινωνιών αιτείται την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 271,56 

ευρώ προς τη ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο αφορά: 

1. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΡΟΥΜΟΥΝΤΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417643). 

2. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16416481). 

Τα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να καταβληθούν υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη κατασκευής 

του έργου. 

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

αποφασίσουν σχετικά με:  

(α) την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 1.618,56 ευρώ σε βάρος των 

ΚΑ δαπανών 20-7321.002 και 20-7321.003 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 

και  

(β)  τον ορισμό υπολόγου υπαλλήλου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα. 

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 

− Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του 

από 17.05.59 Β.Δ/τος 

− Τις αριθμ. πρωτ:  5670/06.04.2020 και 6142/21.04.2020 εισηγήσεις του Τμήματος Η/Μ 

Εφαρμογών & Συγκοινωνιών και τα συνημμένα σε αυτές έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ 

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 έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 1.618,56  ευρώ σε 

βάρος των ΚΑ 20-7321.002  και 20-7321.003 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2020. 

Β. Ορίζει ως υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, τον Στόμη Δημήτριο, ΔΕ Χειριστή Καλαθοφόρου Οχήματος, για την 

πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ.  

Γ. Η προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, ορίζεται σε τρεις (3) 

μήνες, ήτοι 28 Ιουλίου 2020. 
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Δ. Η απόδοση του χρηματικού εντάλματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 

του από 17-5/15.6.1959 Β.Δ. «περί Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ανάθεσης της υπηρεσίας ‘’λειοτεμαχισμός, μεταφορά και 

απόρριψη σύμμεικτων στερεών αποβλήτων’’, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.42/2020 μελέτη της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση 

Αρ. Απόφ.: 77/2020 

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 «ανάθεσης της 

υπηρεσίας ‘’λειοτεμαχισμός, μεταφορά και απόρριψη σύμμεικτων στερεών αποβλήτων’’, σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ.42/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με προσφυγή στη διαδικασία 

με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 

και ειδικότερα το άρθρο 10, στο οποίο ορίζονται τα κατωτέρω: «…3. α. Κατά το διάστημα λήψης των 

μέτρων της παρ. 1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της 

κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας 

στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του 

άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). β. Η κατά την περ. α’ ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με 

απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η 

υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό 

συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου 

εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ….» 

2. Την παράγραφο 3 του άρθρου εικοστού τέταρτου της ΠΝΠ (ΦΕΚ 64 Α'/14.3.2020): "Στις 

περιπτώσεις που μετά από τη λήψη των αδειών του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, το εναπομείναν προσωπικό των ΟΤΑ α’ βαθμού στις υπηρεσίες καθαριότητας 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων δεν επαρκεί για 

την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους, είναι δυνατή η ανάθεση των υπηρεσιών αυτών με 

απόφαση της οικονομικής επιτροπής σε ιδιώτες με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης 

για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον διαρκεί η 

έκτακτη ανάγκη." 
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3. Την αριθμ. πρωτ: 18779/17.03.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: ‘’Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των από 

11-3-2020 και 14-3-2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με δημόσιες συμβάσεις 

που συνάπτονται από τους ΟΤΑ - Γνωστοποίηση του με αρ. πρωτ. Γρ. Προέδρου 29/12-3-2020 

εγγράφου του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)’’  και το 

αρ. πρωτ. Γρ. Προέδρου 29/12-3-2020 έγγραφο του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», με τα 

οποία διευκρινίζεται ότι: «…η ανάγκη αποτροπής της εξάπλωσης του κορωναϊού και οι ειδικές 

ανάγκες που έχουν προκύψει σε συνέχεια εμφάνισης κρουσμάτων του εν λόγω ιού στην Ελλάδα 

συνιστούν γεγονότα εντασσόμενα στην έννοια της ανωτέρας βίας κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 

2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011 και κατά συνέπεια, δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων που 

ανατίθενται σύμφωνα παρ.2 περ .γ και 269 περ.δ του άρθρου 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» του ν. 4412/2016 και το αντικείμενο των οποίων 

συνέχεται άμεσα με τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωναϊού δύνανται να συνάπτονται χωρίς 

την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.» 

4. Την κατευθυντήρια οδηγία 24 (απόφαση 01/15.04.2020 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων) με θέμα: ‘’ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο 

της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την 

αποτροπή της διασποράς του’’ 

5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής δεν δύναται να ανταποκριθεί με το υπάρχον προσωπικό στο 

να παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας σε όλη του την έκταση 

6. Το γεγονός ότι για την ορθή διαχείριση των προϊόντων πρασίνου απαιτείται κατάλληλος 

εξειδικευμένος μηχανολογικός εξοπλισμός (αυτοκινούμενοι λειοτεμαχιστές, φορτωτές τροφοδοσίας, 

οχήματα και σκάφες μεταφοράς απορριμμάτων), τον οποίο ο Δήμος Λαυρεωτικής δε διαθέτει 

7.  Την επιτακτική ανάγκη συλλογής απορριμμάτων πρασίνου που παράγονται στις περιοχές ευθύνης 

του Δήμου Λαυρεωτικής, για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος 

8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 6294/24.04.2020 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με 

θέμα: ‘’υποβολή αιτήματος για τη διενέργεια υπηρεσιών λειοτεμαχισμού, μεταφοράς και απόρριψης 

σύμμεικτων στερεών αποβλήτων’’, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20REQ006612826 

9. Την υπ’ αριθμ. 42/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα ‘’λειοτεμαχισμός, 

μεταφορά και απόρριψη σύμμεικτων στερεών αποβλήτων’’ προϋπολογισμού δαπάνης 148.000,00 

ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 

 Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η ως άνω 

μελέτη αφορά τον λειοτεμαχισμό των στερεών αποβλήτων (προϊόντων κλάδευσης, υπολειμμάτων 

πρασίνων και ογκωδών απορριμμάτων) που έχουν συσσωρευτεί μετά από αποψιλώσεις και 

καθαρισμό οικοπέδων, αποθηκών και οικιών στις οποίες έχουν προβεί οι δημότες του Δήμου 
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Λαυρεωτικής και σε ανεξέλεγκτη απόρριψη αυτών σε απερίφρακτα οικόπεδα, δρόμους κλπ, σε 

ποσότητες που υπερβαίνουν κατά πολύ τις συνηθισμένες για την εποχή. 

Ο Δήμος προέβη σε άμεση συλλογή αυτών και προσωρινή εναπόθεσή τους στον χώρο που 

βρίσκεται στο ΒΙΠΑ Κερατέας της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας και στην περιοχή ‘’Οξυγόνο’’ στη 

Δημοτική Κοινότητα Λαυρεωτικής. 

Ο όγκος όλων αυτών των στερεών αποβλήτων αθροιστικά είναι περίπου στα 9.600 κυβικά 

μέτρα και ο Δήμος δεν διαθέτει τα κατάλληλα μηχανήματα-υλικοτεχνικό εξοπλισμό ούτε το 

κατάλληλο προσωπικό προκειμένου να καλυφθούν οι κατεπείγουσες ανάγκες για τον λειοτεμαχισμό, 

φόρτωση και μεταφορά αυτών στο ΕΜΑΚ Φυλής ή σε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο χώρο που θα 

υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

Για την ασφάλεια των πολιτών και για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και του 

περιβάλλοντος  κρίνεται επιτακτική και κατεπείγουσα η ανάγκη της άμεσης απομάκρυνσης τους 

(μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19). 

  Οι εργασίες που προβλέπονται είναι: 

• Λειοτεμαχισμός των υλικών που υπάρχουν στους χώρους προσωρινής εναπόθεσης τους από 

λειοτεμαχιστή ικανής ιπποδύναμης.  

• Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί κατάλληλου αυτοκινήτου των λειοτεμαχισμένων υλικών, 

με την σταλία του αυτοκινήτου για την φόρτωση, εκφόρτωση και τους λοιπούς χειρισμούς του. 

Προβλέπεται και η αναμονή του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση. 

• Μεταφορά και εναπόθεση των ανωτέρω προϊόντων με τα κατάλληλα οχήματα στο ΕΜΑΚ Φυλής ή 

σε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο χώρο που θα υποδειχθεί από τον Δήμο Λαυρεωτικής. 

Η ογκομέτρηση των ποσοτήτων θα γίνεται επί αυτοκινήτου υπό την επίβλεψη του τμήματος 

Καθαριότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψιν την άδεια κυκλοφορίας του 

οχήματος και τις εσωτερικές διαστάσεις της καρότσας  - απορριμματοκιβωτίου. 

Συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές του προσωπικού (αμοιβές, ασφάλιση κ.λ.π.) και γενικώς 

όλων των δαπανών λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπών εξόδων του αναδόχου που δεν 

αναφέρονται. 

Η εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης υπολογίζεται σε 9.600m3 X 12,50€ = 120.000,00€ + ΦΠΑ 

24% (28.800,00€) = 148.800,00 €. 

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας υπολογίζεται σε δύο (2) μήνες, με 

δυνατότητα παράτασης για δύο (2) επιπλέον μήνες. Η παράταση είναι μόνο χρονική και δεν αφορά 

σε αύξηση του όγκου των στερεών αποβλήτων, ούτε και σε αύξηση της προϋπολογισθείσας αξίας.  

Σε περίπτωση που ο Δήμος Λαυρεωτικής θελήσει να ενεργοποιήσει το εν λόγω δικαίωμα, η 

Οικονομική Επιτροπή ως αρμόδιο όργανο θα λάβει σχετική απόφαση πριν τη λήξη της αρχικής 

διάρκειας της σύμβασης. 
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Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

− 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 32 Α του Ν.4412/16 «…Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής 

των άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 

παράγραφοι 8 και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32: α) …… β) λόγω του επείγοντος 

χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2.… Στις περιπτώσεις α΄ 

και β΄ η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της πρόσκλησης, όπου 

υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της 

σύμβασης…» 

− 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» 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και επειδή για τη συγκεκριμένη δαπάνη δεν έχει εγγραφεί σχετική 

πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020, αυτή θα 

αποτυπωθεί στον ΚΑ 35-6414.002 με αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020, που θα γίνει στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαυρεωτικής. Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης θα εκδοθεί μετά την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού για την εξασφάλιση της αναγκαίας πίστωσης. 

Κατά τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ.2, περ. γ του Ν.4412/2016 (διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση) απεστάλη πρόσκληση προς την εταιρεία «ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.», με αριθμ. 

πρωτ: 6301/24.04.2020). Η ως εταιρεία προσκόμισε την αριθμ. πρωτ: 6448/28.04.2020 οικονομική 

προσφορά, ποσού 120.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 148.800,00 ευρώ.  

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 158 του Ν.3463/2006, 
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− τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.2, περ. γ του Ν.4412/2016, 

− την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) 

− την ΠΝΠ (ΦΕΚ 64 Α'/14.3.2020) 

− την υπ’ αριθμ.42/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 6448/28.04.2020 οικονομική προσφορά που κατατέθηκε από την 

εταιρεία «ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.» 

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 υπ’ αριθμ.42/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο 

«λειοτεμαχισμός, μεταφορά και απόρριψη σύμμεικτων στερεών αποβλήτων», προϋπολογισμού 

δαπάνης 148.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Β. Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας «λειοτεμαχισμός, μεταφορά και απόρριψη 

σύμμεικτων στερεών αποβλήτων» στην εταιρεία ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ’’, με το διακριτικό τίτλο ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.’’, με έδρα Ιωαν. 

Μπέλου 28, Παιανία, με ΑΦΜ 800513380, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, έναντι του ποσού των 120.000,00 

ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 148.800,00 ευρώ, σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά της. 

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

σύμβαση ανάθεσης της υπηρεσίας. 

Δ. Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης σε δύο (2) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για δύο 

(2) επιπλέον μήνες. Η παράταση είναι μόνο χρονική και δεν αφορά σε αύξηση του όγκου των στερεών 

αποβλήτων, ούτε και σε αύξηση της προϋπολογισθείσας αξίας. Σε περίπτωση που ο Δήμος 

Λαυρεωτικής θελήσει να ενεργοποιήσει το εν λόγω δικαίωμα, η Οικονομική Επιτροπή ως αρμόδιο 

όργανο θα λάβει σχετική απόφαση πριν τη λήξη της αρχικής διάρκειας της σύμβασης. 

Ε. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την ενίσχυση του ΚΑ δαπανών 35-6414.002 οικονομικού 

έτους 2020 με το ποσό των 148.800,00 ευρώ. 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου 

Λαυρεωτικής επί της με αριθμό εισαγ. ΠΡ1464/2019 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του 

Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και 

εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 5ης Μαΐου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση 

δικάσιμο 

Αρ. Απόφ.:78/2020 

 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 την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της 

με αριθμό εισαγ. ΠΡ1464/2019 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου 
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Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 5ης 

Μαΐου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την από 24.12.2019 και με αριθμ. κατ. ΠΡ1464/2019 προσφυγή που άσκησε ενώπιον του 

Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ζητά την ακύρωση 

χρηματικών καταλόγων που εξέδωσε ο Δήμος Λαυρεωτικής για την επιβολή σε βάρος της χρηματικών 

ποσών, που αφορούν δημοτικά τέλη καθαριότητας & φωτισμού, καθώς και φόρο 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2019. 

Με την ανωτέρω προσφυγή τίθενται σοβαρά νομικά ζητήματα, η αντιμετώπιση των οποίων 

χρήζει προσοχής. Δικάσιμος για τη συζήτηση της υπόθεσης ορίσθηκε η 5η Μαΐου 2020.  

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Λαυρεωτικής, ήδη με το αριθμ. πρωτ: 20615/26.10.2015 

έγγραφό του, έχει δηλώσει την αδυναμία του να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής, λόγω μεγάλου 

φόρτου εργασίας, καθώς και λόγω της ιδιαιτερότητας και της εξειδικευμένης εμπειρίας που 

απαιτείται για το χειρισμό της υπόθεσης. 

Εξάλλου, για όμοιες προσφυγές που ασκήθηκαν κατά το παρελθόν από τη ΔΕΗ, ο χειρισμός 

των υποθέσεων έχει ανατεθεί στη δικηγορική εταιρεία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος και προκειμένου να υπάρξει μία ενιαία και 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης αντιδικίας  με την ΔΕΗ. 

Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την 

ανάθεση της εκπόνησης νομικού υπομνήματος που θα κατατεθεί επί της με αριθμ. εισαγ. 

ΠΡ1464/2019 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η 

ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., καθώς και την 

εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 5ης 

Μαΐου 2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή  ή ματαίωση δικάσιμο, οπότε θα συζητηθεί η ανωτέρω 

προσφυγή στην ως άνω δικηγορική εταιρεία λόγω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας της. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι 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.4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή «… ιθ) Αποφασίζει για την πρόσληψη 

πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν 

έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν 

δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να 

αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία 

αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή 

δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα 

συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η 

αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ…». 

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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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: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1, περ. ιθ του Ν.3852/2010  

− τη με αριθμ. κατάθεσης ΠΡ1464/2019 προσφυγή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού 

Α.Ε., ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο 

Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠ. 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (Ap. Papaconstantinou & Partners Law Firm) 

(Α.Μ. Δ.Σ.Α. 80036), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ, αριθμ. 30-32, Κολωνάκι, να 

υποβάλει ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής 

υπόμνημα επί της από 24.12.2019 και με αριθμ. εισαγ. ΠΡ1464/2019 προσφυγής που άσκησε ενώπιον 

του Δικαστηρίου αυτού η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., 

καθώς και να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου κατά τη 

δικάσιμο της 5ης Μαΐου 2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, οπότε θα συζητηθεί η 

ανωτέρω προσφυγή. 

Η ανωτέρω εντολή παρέχεται ενόψει αφενός της μεγάλης σημασίας της υποθέσεως για τα 

συμφέροντα του Δήμου και της νομικής πολυπλοκότητάς της, γεγονός που απαιτεί αποδεδειγμένη 

εξειδίκευση στα ειδικά αντικείμενα του Δημοσίου Δικαίου, και, αφετέρου, της ιδιαίτερης γνώσης και 

εμπειρίας του ως άνω Δικηγόρου και της Δικηγορικής Εταιρείας του στα αντικείμενα αυτά, τα οποία 

έχουν μάλιστα διδάξει επί σειρά ετών σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. 

Β. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί 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 της υπ’ αριθμ.25/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών με θέμα: ‘’προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 

χωρητικότητας 12m3’’, προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24%) και κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των 

ορίων 

Αρ. Απόφ.:79/2020 

ΑΝΑΒΟΛΗ 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού Πυρασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 206 παρ 1 του Ν. 3584/2007,  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 

4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α'), η 
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οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/2015 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του 

Ν.4547/2018 

Αρ. Απόφ.: 80/2020 

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 «πρόσληψης προσωπικού 

Πυρασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206, παρ 1 του Ν. 3584/2007,  όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του 

άρθρου 4 (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α'), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/2015 και 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4547/2018», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 6290/24.04.2020 εισήγηση του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού & 

Διοικητικής Μέριμνας Προσωπικού, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ 1 του ν.3584/07  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ.2 του 

Ν.4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου 

ΦΕΚ102/Α’/26.08.2015 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 116 του Ν.4547/18 προβλέπονται τα εξής:  

   ‘’Επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου 

χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα 

σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω 

κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται 

με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) 

μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Η πρόσληψη του ανωτέρω  προσωπικού δεν 

υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α') , όπως ισχύει.’’ 

2. Σύμφωνα με την περιπτ.ιε΄ της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως αντικαταστάθηκε  με το 

άρθρο 1 του ν. 3812/09 ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του Ν. 2190/94 το προσωπικό που 

προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό 

διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 

του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω 

δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο 

φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο 

Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η 

Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης 

της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε 

προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 15 του άρθρου 21 του 

Ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει. 
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3. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 η  οποία αντικατέστησε  την παρ. 1 του άρθρου 

72 του Ν. 3852/10 η οποία  αναθέτει ρητά στην Οικονομική Επιτροπή  την αρμοδιότητα λήψης 

απόφασης για το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας.  

     Ο Δήμος Λαυρεωτικής είναι Δήμος της περιφέρειας Αττικής που συστάθηκε με το Πρόγραμμα 

Καλλικράτης και σχηματίστηκε με την συνένωση των προυπαρχόντων δήμων Λαυρεωτικής, Κερατέας 

και της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 176.87 τ.χλμ  στην οποία 

υπάρχουν  ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου, τα δύο (2) μεγάλα δάση  Διονύσου-Κουβαρά και Πλάκας έως 

Μεγ.Πεύκα στα οποία κατά τους θερινούς μήνες υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς 

και κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη η φύλαξη τους σε 24ώρη βάση. Επίσης χρειάζεται περισυλλογή 

και  απομάκρυνση ξερών χόρτων και κλαδιών από τις άκρες των αγροτικών δρόμων που βρίσκονται 

στις ανωτέρω δασικές εκτάσεις. 

Η Δ/ση Πολιτικής Προστασίας με ετήσια έγγραφα της κάνει γνωστές τις απαραίτητες ενέργειες 

ενόψει της  αντιπυρικής περιόδου η οποία κάθε έτος ορίζεται από  1 Μαΐου – 31 Οκτωβρίου και 

δράσεις που θα πρέπει να προβεί ο Δήμος ενόψει της θερινής περιόδου και οι οποίες είναι : 

• Καθαρισμός περιαστικών δασών, 

• Εξασφάλιση άφθονου νερού, 

• Τοποθέτηση πινακίδων, 

• Συγκρότηση-Συντονισμός εθελοντικών δράσεων πολιτών σε επίπεδο Δήμου, 

• Δημιουργία περιπολιών για τη φύλαξη των δασών.  

    Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου προβλέπονται ογδόντα πέντε  (85) θέσεις 

προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι στην πλειοψηφία τους  κενές.     

    Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με το αριθμ.πρωτ.:6289/24-4-2020 έγγραφο βεβαιώνει ότι έχει  

προβλεφθεί  πίστωση για την κάλυψη της δαπάνης πρόσληψης προσωπικού, για την πυρασφάλεια 

στον προϋπολογισμό έτους 2020, για το  αντίστοιχο κόστος μισθοδοσίας των  προσληπτέων  ως: 

Κ.Α. Άτομα Ειδικότητα  Αιτιολογία Διάρκεια Ποσό 

70-6041.001 15 
Γενικών Καθηκόντων 

Πυροπροστασίας 
Πυρασφάλειας 

Τακτικές αποδοχές 
εκτάκτων υπαλλήλων-

πυρασφάλεια 
4 μηνών 42.480,00€ 

70-6054.001 15 
Γενικών Καθηκόντων 

Πυροπροστασίας 
Πυρασφάλειας 

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 
εκτάκτου προσωπικού 

4 μηνών 10.888,00€ 

 

    Η  κάλυψη των  αυξημένων  αναγκών που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, αναφορικά με την 

πυρασφάλεια-πυροπροστασία  καθώς και τον καθαρισμό των ακτών κ.λ.π., θα καλυφθούν από την 

πρόσληψη του εποχιακού προσωπικού. 

Επειδή οι ανωτέρω εργασίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν από το υπάρχον προσωπικό 

του Δήμου και σε συνάρτηση  με την μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων  από την αρχή 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
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της δημιουργίας του  Καλλικρατικού  Δήμου Λαυρεωτικής, θεωρούμε ότι χρειάζεται η ενίσχυση του 

έκτακτου αυτού  έργου με την πρόσληψη  εκτάκτου προσωπικού.   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

  Την πρόσληψη συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων Εργατών Γενικών Καθηκόντων Πυροπροστασίας 

Πυρασφάλειας για  χρονικό διάστημα τεσσάρων (4)  μηνών. 

Για να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω πρόσληψη απαιτείται: 

α) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  στην οποία διατυπώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης 

και η αιτιολόγηση αυτής, του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί με συνολική  διάρκεια 

σύμβασης, όπως αυτή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. 

β) απόφαση του αρμόδιου προς διορισμού οργάνου (Δήμαρχος).  

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 αντικαταστάθηκε με το Ν.4623/2019 και 

ισχύει, 

− τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 

άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) 

και το άρθρο 116 του Ν.4547/2018 

− την υπ’ αριθμ. 6289/24.04.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί 

ύπαρξης εξασφαλισμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 

έτους 2020 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6290/24.04.2020 εισήγηση του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού & 

Διοικητικής Μέριμνας Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών  

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 πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων, ειδικότητας Εργατών Γενικών Καθηκόντων  για την 

κάλυψη των αναγκών Πυροπροστασίας Πυρασφάλειας του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως αναφέρθηκαν 

στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, για  χρονικό διάστημα τεσσάρων (4)  μηνών.  

Β. Το κόστος μισθοδοσίας των ανωτέρω ατόμων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020, στον ΚΑ 70-6041.001, με τίτλο «τακτικές αποδοχές εκτάκτων 

υπαλλήλων – πυρασφάλεια», με το ποσό των 42.480,00 ευρώ και στον ΚΑ 70-6054.001 με τίτλο 

«εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού», με το ποσό των 10.888,00 ευρώ. 

Γ. Αναθέτει στο Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κο Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου τις περαιτέρω ενέργειες. 
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί διενέργειας προμήθειας ελαστικών οχημάτων – μηχανημάτων 

Πολιτικής Προστασίας για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου 

Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 81/2020 

 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 «διενέργειας 

προμήθειας ελαστικών οχημάτων – μηχανημάτων Πολιτικής Προστασίας για τις ανάγκες της Τοπικής 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 

και ειδικότερα το άρθρο 10, στο οποίο ορίζονται τα κατωτέρω: «…3. α. Κατά το διάστημα λήψης των 

μέτρων της παρ. 1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της 

κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις 

προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ 

της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). β. Η κατά την περ. α’ ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον 

προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική 

εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο 

δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις 

της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ….» 

− 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 32Α του Ν.4412/16 «…Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής 

των άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 

παράγραφοι 8 και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32: α) …… β) λόγω του επείγοντος 

χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2.… Στις περιπτώσεις α΄ 

και β΄ η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της πρόσκλησης, όπου 

υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της 

σύμβασης…» 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art22_1
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art22_1
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art36
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art36
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art72_1_a
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art72_1_a
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_8
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_8
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_9
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_9
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− 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 επιτακτική ανάγκη που προέκυψε για αντικατάσταση των ελαστικών στα οχήματα και 

μηχανήματα της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, τα οποία χρησιμοποιούνται για την 

Πολιτική Προστασία, λόγω φθοράς τους εξαιτίας των αυξημένων αναγκών που έχουν προκύψει από 

τη εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (βοήθεια στο σπίτι, διανομή 

φαρμάκων, διανομή τροφίμων κ.α.) και εν όψη έναρξης της νέας αντιπυρικής περιόδου 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 5394/30.03.2020 υποβολή πρωτογενούς αιτήματος της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, με θέμα «προμήθεια ελαστικών οχημάτων – μηχανημάτων Πολιτικής 

Προστασίας Δήμου Λαυρεωτικής», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20REQ006629182 

− Tην υπ’ αριθμ. 30/2020 μελέτη (σε ορθή επανάληψη) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

με τίτλο «προμήθεια ελαστικών οχημάτων – μηχανημάτων Πολιτικής Προστασίας Δήμου 

Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 19.740,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 

− Την υπ’ αριθμ.302/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε η έγκριση της 

ως άνω μελέτης 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η δαπάνη για 

τη συγκεκριμένη προμήθεια θα αποτυπωθεί στον ΚΑ 20-7135.017 με αναμόρφωση του δημοτικού 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, που θα γίνει στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής. Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης θα εκδοθεί μετά την 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την εξασφάλιση της αναγκαίας πίστωσης. 

Κατά τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ.2, περ. γ του Ν.4412/2016 (διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση) απεστάλη πρόσκληση προς τον κο Πέππα Επαμεινώνδα, εμπόριο 

ελαστικών - ζαντών, με αριθμ. πρωτ: 6200/22.04.2020. Ο ως άνω προσκόμισε την αριθμ. πρωτ: 

6430/28.04.2020 οικονομική προσφορά, ποσού 15.920,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 19.740,80 

ευρώ.  

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

Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με τη διενέργεια της προμήθειας ελαστικών για τα οχήματα – 

μηχανήματα της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, τα οποία χρησιμοποιούνται για την 

Πολιτική Προστασία. 
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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 158 του Ν.3463/2006, 

− τις διατάξεις των άρθρων 32, παρ.2, περ. γ και 32Α του Ν.4412/2016, 

− την ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 

− την υπ’ αριθμ.30/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

− την αριθμ. πρωτ: 6430/28.04.2020 οικονομική προσφορά που κατατέθηκε από τον κο Ε. 

Πέππα 

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 ανάθεση της προμήθειας ελαστικών για τα οχήματα – μηχανήματα της Τοπικής 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην υπ’ αριθμ.30/2020 μελέτη της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της  παρούσας, στον κο Πέππα 

Επαμεινώνδα, εμπόριο ελαστικών – ζαντών, με έδρα Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 21, στην Κερατέα, με 

ΑΦΜ 066072422, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, έναντι του ποσού των 15.920,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 

19.740,80 ευρώ. 

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

σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας. 

Γ. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την ενίσχυση του ΚΑ δαπανών 20-7135.017 οικονομικού 

έτους 2020 με το ποσό των 19.740,80 ευρώ. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για 

τη μίσθωση ακινήτου για την εγκατάσταση και λειτουργία αιθουσών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων – δραστηριοτήτων στην πόλη του Λαυρίου 

Αρ. Απόφ.: 82/2020 

 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 

πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για τη μίσθωση ακινήτου για την εγκατάσταση 

και λειτουργία αιθουσών εκπαιδευτικών προγραμμάτων – δραστηριοτήτων στην πόλη του Λαυρίου», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 19039/16.10.2019 εισήγηση Δημάρχου περί αναγκαιότητας μίσθωσης 

ακινήτου στην πόλη του Λαυρίου για την εγκατάσταση και λειτουργία αιθουσών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων.  
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2. Την υπ’ αριθμ.171/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε 

η μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για την εγκατάσταση και λειτουργία  αιθουσών 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

3. Την υπ’ αριθμ.222/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για τη μίσθωση του ακινήτου. 

4. Την υπ’ αριθμ.1039/2019 διακήρυξη φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη 

μίσθωση ακινήτου. 

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 1295/23.01.2020 πρακτικό της Επιτροπής Εκμίσθωσης Ακινήτων. 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 1355/24.01.2020 έγγραφη πρόσκληση προς τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη. 

Η δεύτερη φάση της δημοπρασίας διεξήχθη στις 31 Ιανουαρίου 2020 στο Δημοτικό 

Κατάστημα Λαυρεωτικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών που συγκροτήθηκε με 

την υπ’ αριθμ. 9/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής και συντάχθηκε το πρακτικό 

δημόσιας φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 

Δημόσιας Φανερής Προφορικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Κουντουριώτη αριθμ. 1), σήμερα Παρασκευή, 31 

Ιανουαρίου του έτους 2020 και ώρα 12:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας 

Δημοπρασιών (άρθρο 1 ΠΔ 270/81), που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, αποτελούμενη από τους: 

1. Δημήτριο Λουκά, Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Πρόεδρο τη Επιτροπής 

2. Ευαγγελία Βελετάκου 

3. Παναγιώτη Τσίκλο 

Η Επιτροπή συνήλθε προκειμένου να διενεργήσει δημόσια φανερή, προφορική, μειοδοτική 

δημοπρασία για τη μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για την εγκατάσταση και λειτουργία 

αιθουσών εκπαιδευτικών προγραμμάτων – δραστηριοτήτων στην πόλη του Λαυρίου.   

Με την υπ’ αριθμ.171/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η μίσθωση από 

το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για την εγκατάσταση και λειτουργία αιθουσών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων. 

Με την υπ’ αριθμ.222/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης 

της δημοπρασίας για τη μίσθωση του ακινήτου. 

Με την υπ’ αριθμ.1039/2019 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής προκηρύχθηκε η διενέργεια της 

δημοπρασίας. 

Περίληψη της διακήρυξης για τη διενέργεια της παραπάνω δημοπρασίας τοιχοκολλήθηκε κατά τους 

όρους της διακήρυξης, δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: ‘’ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ’’ και 

‘’ΕΒΔΟΜΗ’’, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λαυρεωτικής, 
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αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr και στο πρόγραμμα 

‘’ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’ με ΑΔΑ: 9Η5ΔΩΛ1-67Η. 

Στη δημοπρασία έλαβαν μέρος οι κατωτέρω ενδιαφερόμενοι: 

1. Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΕΜΠ, αρ. πρωτ. κατάθεσης προσφοράς: 

24172/24.12.2019 

Από το 20.01.2020 πρακτικό της Επιτροπής Εκμίσθωσης Ακινήτων, το οποίο διαβιβάσθηκε με το 

αριθμ. πρωτ: 1295/23.01.2020 έγγραφο της Προέδρου, διαπιστώθηκε ότι το ακίνητο της Εταιρείας 

Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΕΜΠ κρίθηκε κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται 

βάσει των όρων της αριθμ.1039/2019 διακήρυξης της δημοπρασίας. 

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1355/24.01.2020 έγγραφης πρόσκλησης προς τον ανωτέρω ενδιαφερόμενο 

ορίστηκε η Β’ φάση της δημοπρασίας, κατά την οποία προσήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα, ο κος 

Δημήτριος Καλιαμπάκος, Αντιπρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της ως άνω Εταιρείας. 

Στη συνέχεια ο κος Δήμαρχος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, πρότεινε την 

έναρξη της φανερής μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας και κάλεσε τον ενδιαφερόμενο να 

προσέλθει προκειμένου να καταθέσει την εγγύηση (σύμφωνα με το άρθρο 6 της αριθμ.1039/2019 

διακήρυξης) και την προσφορά του. 

Ο κος Δημήτριος Καλιαμπάκος προσκόμισε το υπ’ αριθμ.793660/30.01.2020 γραμμάτιο σύστασης 

παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ποσού 3.384,00 ευρώ. Ο ανωτέρω έγινε 

δεκτός στη δημοπρασία και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε τον ενδιαφερόμενο να 

προσέλθει για να καταθέσει την προσφορά του. 

Η προσφορά που εκφωνήθηκε είναι η εξής: 

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΕΜΠ, ποσό προσφοράς 5,20 ευρώ ανά 

τετραγωνικό μέτρο, το μήνα, πλέον ολοκλήρου του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου. Μηνιαίο 

μίσθωμα: δύο χιλιάδες ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (2.095,60 ευρώ), πλέον ολοκλήρου του 

αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου. Ετήσιο μίσθωμα: είκοσι πέντε χιλιάδες εκατόν σαράντα επτά ευρώ 

και είκοσι λεπτά (25.147,20 ευρώ), πλέον ολοκλήρου του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου. 

Αφού πέρασε η ώρα και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της παρούσας διαδικασίας ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής κλείνει τη δημοπρασία και ανακοινώνει ότι αυτή κατακυρώνεται υπέρ του τελευταίου  

μειοδότη, Δημητρίου Καλιαμπάκου, κατοίκου ………….., οδός …………….., με αριθμ. δελτίου ταυτότητας 

…………., ο οποίος στην παρούσα διαδικασία εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία Αξιοποίησης και 

Διαχείρισης Περιουσίας του ΕΜΠ, με προσφορά ποσού: δύο χιλιάδες ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα 

λεπτά (2.095,60) ανά μήνα πλέον ολοκλήρου του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου. 

Το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας υπογράφεται από την Επιτροπή και τον τελευταίο 

μειοδότη, όπως ορίζεται στο άρθρο 5, παρ.6 & 7 του ΠΔ 270/81. 

Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 5 παρ.8 του ΠΔ270/81. 

http://www.lavreotiki.gr/
http://www.lavreotiki.gr/
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Για τη διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε, 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση ή μη του πρακτικού της δημόσιας φανερής μειοδοτικής 

δημοπρασίας που διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής στις 31.01.2020 και αφορά τη 

μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για την εγκατάσταση και λειτουργία αιθουσών 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην πόλη του Λαυρίου. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε τα πρακτικά της δημοπρασίας μαζί με λοιπά 

στοιχεία του φακέλου διεξαγωγής της και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει, στο σύνολο του, το από 31 Ιανουαρίου 2020 πρακτικό της Επιτροπής Δημοπρασιών σχετικά 

με τη δημόσια φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία που διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα 

Λαυρεωτικής, για τη μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για την εγκατάσταση και 

λειτουργία αιθουσών εκπαιδευτικών προγραμμάτων – δραστηριοτήτων στη Δημοτική Κοινότητα 

Λαυρίου, κατά την οποία τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης 

Περιουσίας του ΕΜΠ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κο Δημήτριο Καλιαμπάκο, Αντιπρόεδρο, με 

προσφορά ποσού δύο χιλιάδες ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (2.095,60 ευρώ), ανά μήνα, 

πλέον ολοκλήρου του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αναβολής αποσφράγισης διαγωνισμού του έργου ‘’ανέγερση 

Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων στο Δήμο Λαυρεωτικής’’ 

Αρ. Απόφ.: 83/2020 

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 «αναβολής αποσφράγισης διαγωνισμού του έργου ‘’ανέγερση Πολιτιστικού 

Κέντρου Ποντίων στο Δήμο 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». 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το από 27.04.2020 

έγγραφο της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται με το τα ακόλουθα: 
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Έχοντας υπόψη: 

• Την υπ΄αρ. πρωτ. 284/2020 διακήρυξη  του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. 

• Την ορισθείσα ημερομηνία αποσφράγισης 28/04/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ  

Και επειδή λόγω 

 Των συνθηκών της πανδημίας του κορωνοϊού covid 19  

 Της ΠΝΠ 68/Α/20.03.2020 και συγκεκριμένα του άρθρου 60ου Ζητήματα δημοσίων 

συμβάσεων:   1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 

πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι 

δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας 

υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί 

προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά 

δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση 

παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την 

οικεία απόφαση. 

Εισηγούμεθα 

την αναβολή της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ με α/α 88583 για την 07/05/2020 και ώρα 11.00 π.μ. 

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

κατεπείγον του θέματος. 

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

της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του 

Ν.4623/2019), σύμφωνα με τις οποίες «…ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις 

έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων 

που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση…». 

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 αντικαταστάθηκε με το Ν.4623/2019 και 

ισχύει, 

− το άρθρο 60 της ΠΝΠ 68/Α/20.03.2020 

− το από 27.04.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

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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εγκρίνει την αναβολή της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού που αφορά το έργο 

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», ο οποίος προκηρύχθηκε με 

την υπ’ αριθμ. 284/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής, με α/α συστήματος 88583 για την 7 

Μαΐου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του 

Ν.3463/2006 κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ:15935/4268/27.03.2020 απόφασης Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

Αρ. Απόφ.: 84/2020 

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 «άσκησης προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του 

Ν.3463/2006 κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ:15935/4268/27.03.2020 απόφαση Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής». 

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». 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι στις 24 

Απριλίου 2020 και με αριθ. πρωτ: 6286/24.04.2020 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η υπ’ αριθμ. πρωτ: 

15935/4168/27.03.2020 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία 

ακυρώνεται η υπ’ αριθμ.29/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, που αφορά 

την έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου με 

σκοπό τη στέγαση των Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κοινωνικό Συσσίτιο) στην πόλη της Κερατέας. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν.3643/2006 «Οποιοσδήποτε έχει έννομο 

συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα που εκδίδονται σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 149 και 150, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του επόμενου άρθρου, εντός 

προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε 

γνώση αυτής». 

Επειδή είναι προφανές ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή κατά 

της ανωτέρω απόφασης, θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή, ως αρμόδιο προς τούτο όργανο σύμφωνα 

με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 να αποφασίσει σχετικά. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για τον 

κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος, τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης σε αυτή τη συνεδρίαση. 

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 αντικαταστάθηκε με το Ν.4623/2019 και 

ισχύει, 

− την υπ’ αριθμ.29/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 15935/4168/27.03.2020 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει την άσκηση προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 κατά της 

υπ’ αριθμ. πρωτ:15935/4268/27.03.2020 απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 

Δημοσίων Συμβάσεων και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών για το έτος 2020 

Αρ. Απόφ.: 85/2020 

 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 3ο θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης περί «αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 

Δημοσίων Συμβάσεων και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών για το έτος 2020». 

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». 

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

14.04.2020 έγγραφο της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Γ. Τ. Μαργαρίτη, με το 

οποίο αιτείται την αντικατάστασή της από τακτικό μέλος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 

Δημοσίων Συμβάσεων και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών για το έτος 2020. 
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 Συγκεκριμένα: 

Με την υπ’ αριθμ. 2/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής έγινε η συγκρότηση 

της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα 

διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων», ως κατωτέρω: 

Τακτικά Μέλη 

1. Γαϊτανιώ Τ. Μαργαρίτη, ΠΕ Οικονομικού, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Φώτιος Γκίκας, Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε. 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού 

2. Δημήτριος Σωφρόνης, ΔΕ1 Διοικητικού 

3. Νικόλαος Μαργαρίτης, ΔΕ1 Διοικητικού 

Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίστηκε η χρονική διάρκεια ισχύος της Επιτροπής μέχρι την 31 

Δεκεμβρίου 2020. 

 Η υπάλληλος Γ. Τ. Μαργαρίτη, τακτικό μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής, λόγω εξαιρετικά 

μεγάλου φόρτου εργασίας και επειδή πέρα των λοιπών καθηκόντων της, της ανατέθηκε και η 

παρακολούθηση και εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος του Δήμου, με ότι αυτό συνεπάγεται 

(ισολογισμός, τήρηση ισοζυγίων, κλπ) αιτείται την αντικατάστασή της,  προκειμένου να μη προκληθεί 

δυσχέρεια στη λειτουργία και το έργο της Επιτροπής. 

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

κατεπείγον του θέματος. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την απαλλαγή της ανωτέρω υπαλλήλου από τα 

καθήκοντά της ως τακτικού μέλους και Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Δημοσίων 

Συμβάσεων και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το 

έτος 2020 και την αντικατάστασή της από τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Ιωάννη 

Λιέπουρη, Τ.Ε. Μηχανολόγο Μηχανικό. 

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 αντικαταστάθηκε με το Ν.4623/2019 και 

ισχύει, 

− τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,  

− την υπ’ αριθμ.2/2020 προηγούμενη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το από 14.04.2020 έγγραφο της υπαλλήλου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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Α. Την απαλλαγή της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών , Γ. Τ. Μαργαρίτη από τα 

καθήκοντά της ως τακτικού μέλους και Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Δημοσίων 

Συμβάσεων και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το 

έτος 2020 και την αντικατάστασή της από τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Ιωάννη 

Λιέπουρη, Τ.Ε. Μηχανολόγο Μηχανικό. 

Β. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων και Αξιολόγησης 

Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2020, ως κατωτέρω: 

Τακτικά Μέλη 

1. Ιωάννης Λιέπουρης, Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός,  Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Φώτιος Γκίκας, Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού 

2. Δημήτριος Σωφρόνης, ΔΕ1 Διοικητικού 

3. Νικόλαος Μαργαρίτης, ΔΕ1 Διοικητικού 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθμ.2/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λαυρεωτικής. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ανάληψης εργασιών τήρησης του κλαδικού λογιστικού σχεδίου του 

ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 86/2020 

 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 «ανάληψης 

εργασιών τήρησης του κλαδικού λογιστικού σχεδίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ: 155/27.01.2020 έγγραφο 

του Προέδρου του Νομικού Προσώπου, στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93, Α’), όπως αυτές 

αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ-107 Α/31-7-17), 

«Οι διατάξεις του π.δ. 315/1999 (Α΄ 302) που ισχύουν για τους δήμους περί του Διπλογραφικού 

Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής - Κοστολόγησης εφαρμόζονται αναλόγως και για τα 

δημοτικά ιδρύματα, τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

και τους συνδέσμους αυτών, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών. Αν οι ανωτέρω φορείς δεν 

διαθέτουν υπάλληλο με την απαιτούμενη άδεια λογιστή και η ταμειακή υπηρεσία τους ασκείται από 
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τους δήμους που τους έχουν συστήσει, οι τελευταίοι αναλαμβάνουν και την τήρηση του Λογιστικού 

τους Σχεδίου. Αν στο δήμο δεν υπηρετεί υπάλληλος με την απαιτούμενη άδεια λογιστή ή ο αριθμός 

των υπηρετούντων υπαλλήλων δεν επαρκεί για την κάλυψη της υποχρέωσης αυτής, γεγονός που 

βεβαιώνεται από την οικεία Οικονομική Επιτροπή έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, το 

νομικό πρόσωπο μπορεί να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή κάθε εργασία για την τήρηση 

του Λογιστικού του Σχεδίου, κατ’ αναλογία και, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 209 του ν. 

3463/2006 (Α΄ 114). Ομοίως, μπορεί να προσφύγει στις ίδιες διατάξεις, όταν έχει ίδια ταμειακή 

υπηρεσία, αλλά δεν διαθέτει προσωπικό με τα ανωτέρω απαιτούμενα τυπικά προσόντα.» 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις και το γεγονός ότι : 

α) στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» δεν υπηρετεί προσωπικό με την απαιτούμενη άδεια λογιστή Α’ τάξης και  

β) η ταμιακή υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. τηρείται από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής,  

σας υποβάλλουμε το παρόν αίτημα με το οποίο αιτούμαστε την ανάληψη των εργασιών τήρησης του 

Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.  

Σε ενδεχόμενο που στην υπηρεσία σας δεν υπηρετεί υπάλληλος με την απαιτούμενη άδεια λογιστή ή 

ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων δεν επαρκεί για την κάλυψη της υποχρέωσης αυτής, 

παρακαλούμε να εισηγηθείτε προς την Οικονομική Επιτροπή την λήψη απόφασης για την 

«Πιστοποίηση της αδυναμίας της οικονομικής υπηρεσίας να αναλάβει την τήρηση του κλαδικού 

λογιστικού σχεδίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» προκειμένου να προχωρήσουμε στην ανάθεση σε 

εξωτερικό συνεργάτη - λογιστή των απαραίτητων εργασιών για την τήρηση του Λογιστικού του 

Σχεδίου, κατ’ αναλογία και, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114).» 

 Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία υποστηρίζει το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» στα 

θέματα Οικονομικής Διαχείρισης/Προμηθειών/Ταμειακής Διαχείρισης, λόγω έλλειψης επαρκούς 

προσωπικού και ιδίως μετά την αποχώρηση υπαλλήλων για συνταξιοδοτικούς λόγους, αδυνατεί να 

αναλάβει την υποχρέωση τήρησης του κλαδικού λογιστικού σχεδίου του  Νομικού Προσώπου και για 

το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η ανάθεση της εν λόγω εργασίας σε εξωτερικό συνεργάτη - λογιστή. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά με την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή κάθε εργασίας για τη 

τήρηση του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου του Νομικού Προσώπου «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4483/2017 

− Τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 

− Τις διατάξεις του Π.Δ.315/1999 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 36 από 36 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 155/27.01.2020 έγγραφο του Προέδρου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής 

− Το γεγονός ότι ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο Λαυρεωτικής δεν επαρκεί για 

να καλύψει και τις ανάγκες του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

την ανάθεση της τήρησης του κλαδικού λογιστικού σχεδίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή. 

 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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