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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

  

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  6 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 27ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 27 Φεβρουαρίου 2020 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Πέμπτη, ώρα 18:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 20.02.2020 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 7 

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

Κρητικός, Αθανάσιος Μακροδημήτρης (Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής, στη θέση του τακτικού μέλους 

Ηλία Στουραΐτη), Κωνσταντίνος Λεβαντής, Αρετούσα Μακρή 

Απόντα μέλη  : - 

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών σχετικά με την επιλογή αναδόχων της προμήθειας ανατρεπόμενου φορτηγού – 

εκσκαφέα, κατακύρωση αναδόχων 

Αρ. Απόφ.: 40/2020 

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 του 

πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών σχετικά με την επιλογή αναδόχων της 

προμήθειας ανατρεπόμενου φορτηγού – εκσκαφέα, κατακύρωσης αναδόχων», έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  

Με την υπ’ αριθμ.260/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε: 

(α) η έγκριση του από 19.12.2019 πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με 

την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά». 

(β) η έγκριση του από 24.12.2019 πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με 

την αξιολόγηση των υποφακέλων «οικονομική προσφορά». 

(γ) η κατακύρωση ως προσωρινών αναδόχων της προμήθειας ανατρεπόμενου φορτηγού και 

μηχανικού φορτωτή - εκσκαφέα, ανά ομάδα των κατωτέρω: 
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ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Α 
Ανατρεπόμενο Φορτηγό 
Όχημα  

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

Β 
Μηχανικός Φορτωτής – 
Εκσκαφέας 

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

 

Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό Οικονομικούς 

Φορείς στις 7 Ιανουαρίου 2020, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.  

Στη συνέχεια, με τα υπ’ αριθμ. πρωτ: 980/21.01.2020 και 982/21.01.2020 έγγραφα της 

Πρόεδρου της Επιτροπής  ζητήθηκε από τους προσωρινούς Αναδόχους Οικονομικούς Φορείς να 

υποβάλουν τα δικαιολογητικά – αποδεικτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 ‘’Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου’’ της υπ’ 

αριθμ.909/2019 διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Η αποσφράγιση των φακέλων «δικαιολογητικά μειοδότη» πραγματοποιήθηκε στις 3 

Φεβρουαρίου 2020 και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συνέταξε το Πρακτικό Νο3, σχετικά με 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των Οικονομικών Φορέων ‘‘ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και ‘’ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ  ΑΝΤ/ΣΩΠΕΥΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ’’, το οποίο απέστειλε μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, με το αριθμ. πρωτ: 

2111/04.02.2020 διαβιβαστικό έγγραφο στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση και σας θέτω 

υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 3  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 03 Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την 

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

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

συμμετοχής των προσωρινών αναδόχων που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος 

στον ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 909/2019 και με 

αριθμ. πρωτ: 19761/29.10.2019  Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής.  

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

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

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Δημήτριος Σωφρόνης, ΔΕ1  Διοικητικού 
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Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη  

 την υπ’ αριθμ. 909/2019 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

 την υπ’ αριθμ. 30/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

 το από 19.12.2019 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, 

 το από 24.12.2019  πρακτικό Νο2 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, 

 τις αριθμ. πρωτ: 980/21.01.2020 και 982/21.01.2020 προσκλήσεις κατάθεσης 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

κατατέθηκαν από τους Οικονομικούς Φορείς:  

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  για την ομάδα Α΄ (α/α: 

81244) Ανατρεπόμενο Φορτηγό Όχημα μικτού βάρους 7,5 tn 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ  ΑΝΤ/ΣΩΠΕΥΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ για την 

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

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

1. Η εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  κατέθεσε 

όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

2. Η εταιρεία ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ  ΑΝΤ/ΣΩΠΕΥΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ 

κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

κατατέθηκαν από τους Οικονομικούς Φορείς και κατά συνέπεια την ανάθεση της προμήθειας ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 Α΄ (α/α: 81244) Ανατρεπόμενο Φορτηγό Όχημα 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

Εκσκαφέας 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤ/ΣΩΠΕΥΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ 

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα και το προωθεί στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση. 

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 Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

− Την υπ’ αριθμ. 909/2019 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

− Την υπ’ αριθμ. 30/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
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− Το με ημερομηνία 19.12.2019 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», 

− Το με ημερομηνία 24.12.2019 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης των υποφακέλων «οικονομική 

προσφορά», 

− Την υπ’ αριθμ. 260/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, 

− Τις αριθμ. πρωτ: 980/21.01.2020 και 982/21.01.2020 προσκλήσεις κατάθεσης 

δικαιολογητικών κατακύρωσης,  

− Τους φακέλους δικαιολογητικών κατακύρωσης των Οικονομικών Φορέων, 

− Το με ημερομηνία 03.02.2020 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

(α) εγκρίνει στο σύνολό του το από 03.02.2020 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τους προσωρινούς αναδόχους 

Οικονομικούς Φορείς ‘‘ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και 

‘’ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ  ΑΝΤ/ΣΩΠΕΥΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ’’.  

(β) κατακυρώνει ως Αναδόχους της προμήθειας ανατρεπόμενου φορτηγού και μηχανικού φορτωτή - 

εκσκαφέα, ανά ομάδα τους κατωτέρω: 

ΟΜΑΔΑ Α: Ανατρεπόμενο Φορτηγό Όχημα, ‘’ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, με προσφορά ποσού 91.760,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%. 

ΟΜΑΔΑ Β: Μηχανικός Φορτωτής – Εκσκαφέας, ‘’ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ  ΑΝΤ/ΣΩΠΕΥΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ’’, με προσφορά ποσού 105.276,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών σχετικά με την επιλογή αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για 

την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Λαυρεωτικής, κατακύρωση αναδόχου 

Αρ. Απόφ.: 41/2020 

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 του 

πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών σχετικά με την επιλογή αναδόχου της 

προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου 

Λαυρεωτικής, κατακύρωση αναδόχου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα:  

Με την υπ’ αριθμ.4/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε: 

(α) η έγκριση του από 08.01.2020 πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με 

την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά». 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 5 από 27 

(β) η έγκριση του από 09.01.2020 πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με 

την αξιολόγηση των υποφακέλων «οικονομική προσφορά». 

(γ) η κατακύρωση ως προσωρινού αναδόχου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, του Οικονομικού Φορέα ‘’ΕΝΩΣΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΦΟΙ Χ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’,  με προσφορά 

ποσού 249.531,53 €, πλέον  ΦΠΑ 24%.   

Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό Οικονομικούς 

Φορείς στις 16 Ιανουαρίου 2020, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.  

Στη συνέχεια, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 1595/28.01.2020 έγγραφο της Πρόεδρου της Επιτροπής  

ζητήθηκε από τον προσωρινό Ανάδοχο Οικονομικό Φορέα να υποβάλει τα δικαιολογητικά – 

αποδεικτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 ‘’Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου’’ της υπ’ αριθμ.975/2019 διακήρυξης του 

διαγωνισμού. 

Η αποσφράγιση των φακέλων «δικαιολογητικά μειοδότη» πραγματοποιήθηκε στις 11 

Φεβρουαρίου 2020 και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συνέταξε το Πρακτικό Νο3, σχετικά με 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Οικονομικού Φορέα ‘’ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΦΟΙ Χ 

ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’, το οποίο απέστειλε μέσω 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, με το αριθμ. πρωτ: 2605/11.02.2020 διαβιβαστικό έγγραφο στην Οικονομική 

Επιτροπή προς έγκριση και σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 3  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΕ Α/Α 82194 

 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 11 Φεβρουαρίου  του έτους 2020, ημέρα  Τρίτη  και 

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

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

άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών και την 

αξιολόγηση των  δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου που κατατέθηκαν σχετικά 

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

αριθμ.975/2019 και με αριθμ. πρωτ: 21331/21.11.2019 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής. 

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

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

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Δημήτριος Σωφρόνης, ΔΕ1  Διοικητικού  

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
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 την υπ’ αριθμ. 975/2019 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

 την υπ’ αριθμ. 151/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

 το από 08.01.2020 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, 

 το από 09.01.2020  πρακτικό Νο2 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, 

 την αριθμ. πρωτ: 1595/28.01.2020 πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα  ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΦΟΙ Χ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε (αρ. πρωτ. 2550/11.02.2020)  

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώθηκε  ότι ο Οικονομικός Φορέας ΕΝΩΣΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΦΟΙ Χ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε κατέθεσε όλα 

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

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

που κατατέθηκαν και κατά συνέπεια την ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Α/Α 82194) στον οικονομικό 

φορέα ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΦΟΙ Χ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε. 

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.  

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

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 Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

− Την υπ’ αριθμ. 975/2019 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

− Την υπ’ αριθμ. 151/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− Το με ημερομηνία 08.01.2020 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», 

− Το με ημερομηνία 09.01.2020 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης των υποφακέλων «οικονομική 

προσφορά», 

− Την υπ’ αριθμ. 4/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, 

− Την αριθμ. πρωτ: 1595/28.01.2020 πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

− Τον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκε από την ‘’ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΑΦΟΙ Χ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’, 
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− Το με ημερομηνία 11.02.2020 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

(α) εγκρίνει στο σύνολό του το από 11.02.2020 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο 

Οικονομικό Φορέα ‘‘ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΦΟΙ Χ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΡΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’.  

(β) κατακυρώνει ως Ανάδοχο της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, τον Οικονομικό Φορέα ‘’ΕΝΩΣΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΦΟΙ Χ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’,  με προσφορά 

ποσού 249.531,53 ευρώ, πλέον  ΦΠΑ 24%.   

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών σχετικά με την επιλογή αναδόχου της προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη 

των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των Νομικών του Προσώπων για χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών, κατακύρωση αναδόχου 

Αρ. Απόφ.: 42/2020 

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 του 

πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών σχετικά με την επιλογή αναδόχου της 

προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των Νομικών 

του Προσώπων για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, κατακύρωσης αναδόχου», έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  

Με την υπ’ αριθμ.36/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε: 

(α) η έγκριση του από 15.01.2020 πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με 

την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά». 

(β) η έγκριση του από 20.01.2020 πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με 

την αξιολόγηση των υποφακέλων «οικονομική προσφορά». 

(γ) η κατακύρωση ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των 

αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των Νομικών του Προσώπων, του Οικονομικού Φορέα ‘’Δ κ’ Π 

ΛΙΟΥΜΗΣ ΟΕ’’, με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης μείον πέντε τοις εκατό (-5%) στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως 

αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της 

Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 και μέχρι του ποσού 

των 2.629.554,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
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Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό Οικονομικούς 

Φορείς στις 11 Φεβρουαρίου 2020, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.  

Στη συνέχεια, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 2594/11.02.2020 έγγραφο Δημάρχου Λαυρεωτικής  

ζητήθηκε από τον προσωρινό Ανάδοχο Οικονομικό Φορέα να υποβάλει τα δικαιολογητικά – 

αποδεικτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 ‘’Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου’’ της υπ’ αριθμ.1029/2019 διακήρυξης του 

διαγωνισμού. 

Η αποσφράγιση των φακέλων «δικαιολογητικά μειοδότη» πραγματοποιήθηκε στις 18 

Φεβρουαρίου 2020 και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συνέταξε το Πρακτικό Νο3, σχετικά με 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Οικονομικού Φορέα ‘’Δ κ’ Π ΛΙΟΥΜΗΣ ΟΕ’’, το 

οποίο απέστειλε μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, με το αριθμ. πρωτ: 3054/18.02.2020 διαβιβαστικό 

έγγραφο στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση και σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 3  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ 

  

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 18 Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα  Τρίτη  

και ώρα 09:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

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

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

συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος στον 

ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 

α/α: 82563 που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.1029/2019 και με αριθμ. πρωτ: 22379/04.12.2019 

Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής  

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

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

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Δημήτριος Σωφρόνης, ΔΕ1  Διοικητικού 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

 την υπ’ αριθμ. 1029/2019 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

 την υπ’ αριθμ. 45/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 το από 15 .01.2020 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, 

 το από 20.01. 2020 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, 

 την αριθμ. πρωτ: 2594/11.02.2020,  πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης,  

προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον Οικονομικό 

Φορέα Δ κ΄ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. με αρ. πρωτ. 2884/14.02.2020. 
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Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώθηκε  ότι ο Οικονομικός Φορέας Δ κ΄ 

Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους 

της διακήρυξης. 

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

που κατατέθηκαν και κατά συνέπεια την ανάθεση της προμήθειας  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ  στον οικονομικό φορέα Δ κ΄ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 

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

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

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 Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

− Την υπ’ αριθμ. 1029/2019 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

− Την υπ’ αριθμ. 45/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− Το με ημερομηνία 15.01.2020 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», 

− Το με ημερομηνία 20.01.2020 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης των υποφακέλων «οικονομική 

προσφορά», 

− Την υπ’ αριθμ. 36/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, 

− Την αριθμ. πρωτ: 2594/11.02.2020 πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

− Τον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκε από τον Οικονομικό Φορέα ‘’Δ 

κ΄ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.’’ 

−  Το με ημερομηνία 18.02.2020 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

(α) εγκρίνει στο σύνολό του το από 18.02.2020 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο 

Οικονομικό Φορέα ‘’Δ κ΄ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.’’. 

(β) κατακυρώνει ως Ανάδοχο της προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του 

Δήμου Λαυρεωτικής και των Νομικών του Προσώπων, τον Οικονομικό Φορέα ‘’Δ κ’ Π ΛΙΟΥΜΗΣ ΟΕ’’,  

με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης μείον πέντε τοις εκατό (-5%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 

φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το 
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εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Το συμβατικό ποσό κάθε ομάδας 

καυσίμων δεν θα υπερβεί το ποσό του προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ. 45/2019 μελέτης της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την συγκεκριμένη ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, το  συμβατικό 

ποσό δεν θα υπερβεί το ποσό του προϋπολογισμού της ως άνω μελέτης, δηλαδή 2.629.554,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί κάλυψης δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) για την πραγματοποίηση 

αποκριάτικων εκδηλώσεων  - Κούλουμα 2020 στο Δήμο Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 43/2020 

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 «κάλυψης 

δαπάνης (εξειδίκευσης πίστωσης) για την πραγματοποίηση αποκριάτικων εκδηλώσεων  - Κούλουμα 

2020 στο Δήμο Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Έχοντας υπόψη: 

− Τις διατάξεις της περ. α παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/08.06.2006) 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

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

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

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

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

τους διατάκτες» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) ‘’Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 

Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]’’ 

− Την υπ' αριθμ.196/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 7Χ9ΚΩΛ1-Β7Δ) 

με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2020 και την αριθμ. πρωτ: 

128933/32423/23.01.2020 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία 

επικυρώθηκε 

− Το γεγονός ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6443 «δαπάνες δεξιώσεων και 

εθνικών ή τοπικών εορτών» είναι γενική και παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσης αυτής για την 

πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων ‘’ΑΠΟΚΡΙΕΣ – ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2020’’ 

καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 

6.000,00 ευρώ, στον ΚΑ 00-6443 «δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020, για την πραγματοποίηση εορταστικών 
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εκδηλώσεων ‘’ΑΠΟΚΡΙΕΣ – ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2020’’, το οποίο αφορά την προμήθεια σαρακοστιανών 

εδεσμάτων, λαγάνων, ειδών οπωροπωλείου και αναλωσίμων ειδών. 

Επισημαίνεται ότι η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει 

με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως 

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

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

απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών (αρ, πρωτ: 

13776/27.02.2020) ματαιώνονται όλες οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στη χώρα λόγω κορωνοϊού, με 

σκοπό την προστασία της δημοσίας υγείας.  

Κατόπιν των ανωτέρω, πρότεινε την κάλυψη δαπάνης ποσού 4.000,00 ευρώ, αντί του αρχικού 

των 6.000,00 ευρώ που είχε προταθεί, προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην προμήθεια ειδών 

διατροφής και σαρακοστιανών εδεσμάτων, τα οποία θα διατεθούν σε άπορους δημότες, κατόπιν 

σχετικής συνεννόησης με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά με την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 4.000,00 ευρώ, σε βάρος 

του ΚΑ 00-6443 «δαπάνες δεξιώσεων και τοπικών ή εθνικών εορτών» του προϋπολογισμού εξόδων 

οικονομικού έτους 2020.  

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 

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

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

παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 

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

− Την υπάρχουσα πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020 

− Την ΚΥΑ των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης για την προμήθεια ειδών διατροφής και σαρακοστιανών 

εδεσμάτων, τα οποία θα διατεθούν σε άπορους δημότες, ποσού 4.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-

6443 «δαπάνες δεξιώσεων και τοπικών ή εθνικών εορτών» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 

έτους 2020. 

Β. Η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από το Δήμαρχο Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 

και ισχύει. 
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.886,00 

ευρώ για την κάλυψη δαπάνης που αφορά τον έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 44/2020 

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 ποσού 2.886,00 ευρώ για την κάλυψη δαπάνης που αφορά τον 

έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα κατωτέρω: 

Με το αριθμ. πρωτ: 2197/05.02.2020 έγγραφό του, το Γραφείο Κίνησης του Δήμου αιτείται 

την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 2.886,00 ευρώ για την κάλυψη 

της δαπάνης που αφορά τον έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής. Η δαπάνη θα βαρύνει 

τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020 στους ΚΑ 10-6323, 

20-6323, 15-6321 και 70-6323. 

Η διάθεση της πίστωσης σε βάρος των ανωτέρω ΚΑ δαπανών έγινε στην αρχή του 

οικονομικού έτους σύμφωνα με τις διατάξεις: 

− του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 και 

ισχύει 

− του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016  

− των άρθρων 158 και 160 του Ν.3463/2006 

Με βάση τα ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 2.886,00 ευρώ στο όνομα μόνιμου 

υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, σε βάρος του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 

2020, ως εξής: 

Ποσό 2.332,00 ευρώ στον ΚΑ 20-6323,               Ποσό     176,00 ευρώ στον ΚΑ 15-6321, 

Ποσό     378,00 ευρώ στον ΚΑ 70-6323 

Η Οικονομική Επιτροπή 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 

Β.Δ/τος, 

− το αριθμ. πρωτ:2197/05.02.2020 έγγραφο του Γραφείου Κίνησης του Δήμου, 

− τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑ δαπανών του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020 

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 2.886,00 ευρώ, για 

την κάλυψη της δαπάνης που αφορά τον έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής, ως 

κατωτέρω: 
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Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) 
1.  15-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών οχημάτων 176,00 

2.  20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.332,00 

3.  70-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 378,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.886,00 

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

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, τον Κωνσταντίνο Καραμπάτσο, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρ/κων. 

Γ. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι τις 27 

Μαΐου 2020. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 11.000,00 

ευρώ για την πληρωμή των διοδίων της Αττικής Οδού 

Αρ. Απόφ.: 45/2020 

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 ποσού 11.000,00 ευρώ για την πληρωμή των διοδίων της 

Αττικής Οδού», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω: 

Με το αριθμ. πρωτ: 2196/05.02.2020 έγγραφό του, το Γραφείο Κίνησης του Δήμου αιτείται την 

έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 11.000,00 ευρώ για την κάλυψη δαπανών 

διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού των απορριμματοφόρων & λοιπών οχημάτων της Υπηρεσίας. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020 

στους ΚΑ 10-6411 (ποσό: 1.000,00 ευρώ, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης:  Α-126/2020) και 20-6411 

(ποσό 10.000,00 ευρώ, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: Α-165/2020). 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με: 

(α)  την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 11.000,00 ευρώ σε βάρος 

των ΚΑ 10-6411 και 20-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2020, για την κάλυψη των δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού των απορριμματοφόρων και 

λοιπών οχημάτων του Δήμου. 

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

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, 

− το αριθμ. πρωτ: 2196/05.02.2020 έγγραφο του Γραφείο Κίνησης του Δήμου, 
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− τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020 και ειδικότερα τις 

εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑ δαπανών 10-6411 και 20-6411 

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 11.000,00 ευρώ σε 

βάρος των ΚΑ 10-6411 και 20-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2020, για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού για τα 

απορριμματοφόρα και λοιπά οχήματα του Δήμου, στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου 

Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνου Λιούμη, ΔΕ29 Οδηγών. 

Β. Η προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, ορίζεται τρίμηνη, ήτοι 

27 Μαΐου 2020. 

Γ. 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: Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Ιανουαρίου 2020 

Αρ. Απόφ.: 46/2020 

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 Ιανουαρίου 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: 2627/12.02.2020 πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης 

μηνός Ιανουαρίου 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, 
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− τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Μαΐου/15 Ιουν. 1959, 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ: 2627/12.02.2020 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 Ιανουαρίου 2020, το οποίο έχει ως κατωτέρω: 

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου: 
 

Υπόλοιπο της 31/12/2019 στις τράπεζες και στο ταμείο: 1.812.694,98 € 
Πλέον εισπράξεις Ιανουαρίου: 300.410,92 € 
Μείον πληρωμές Ιανουαρίου: -1.088.934,88 € 

Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/01/2020): 1.024.171,02 € 
 
Σύμφωνα με τα extrait των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του Δήμου 
σε λογαριασμούς όψεως την 31/01/2020 ανήλθε στο ποσό των 1.022.340,12 €. 
Αναλυτικά:  

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/540046-57 353.800,27 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/540073-20 41.727,01 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/535309-26 36.030,39 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003147-05 37.408,96 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003906-30 162,60 € 
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 74.028,04 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 433.00.2001.000086 312.124,37 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 802.002.203.000.330 13.344,45 € 

Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.40.0200036773 12.160,96 € 
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 129.282,40 € 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων GR 5509700011330801740000900 12.225,12 € 

Σύνολα: 1.022.340,12 € 
Πλέον των ανωτέρω: 

1. στην ταμιακή υπηρεσία του δήμου υπήρχε σε μετρητά το ποσό των 1.830,90 € 
 
Αθροιστικά, τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο του Δήμου και στην τράπεζα ανέρχονταν σε 
1.024.171,02 € 
 
Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 1.027.343,40 € και 
διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΑ 
ΤΑΚΤΙΚΑ 349.400,37 € 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 0,82 € 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 677.942.21 € 

ΣΥΝΟΛΑ 1.027.343,40 € 
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Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους 3.172,38 € 
αναλύεται ως ακολούθως: 
 

1. Μείον (-) 0,01 € : που αφορά διαφορά που έρχεται από το μήνα Οκτώβριο 2017 και η 
οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση. 

2. Μείον (-) 0,30 € : που αφορά την υπ' αριθμ. Α 5378/19-10-2018 απόδειξη είσπραξης η 
οποία φέρει το ύψος των 414,40 € ενώ η αντίστοιχη είσπραξή της στον υπ' αριθμ. 2001000035 
τραπεζικό λογαριασμό στις 18/10/2018 φέρει το ύψος των 414,10 € 

3. 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 €. 

4. Μείον (-) 0,20 €: που αφορούν τη διαφορά ανάμεσα στο υπ’ αριθμ. Β 402/29-03-2019 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 54.056,38 € και την αντίστοιχη πληρωμή που 
πραγματοποιήθηκε από τον υπ’ αριθμ. 433.00.2001.000035 τραπεζικό λογαριασμό στις 26/03/2019 
ύψους 54.056,58 €. 

5. Μείον (-) 40,50 € : ποσό που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 
18/04/2019 από τον υπ’ αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό προς την εταιρεία κινητής 
τηλεφωνίας, 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. 

6. Πλέον (+) 595,26 € : που αφορά επιστροφή χρημάτων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών 
στις 30/01/2020 στον υπ’ αριθμ.  433.00.2001.000086 τραπεζικό λογαριασμό. Συγκεκριμένα, αφορά 
τη διατροφή της κυρίας Κ.Κ.  μηνός Ιανουαρίου, 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 Ιανουαρίου. 

7. Μείον (-) 1.252,68 € : που αφορούν το υπ’ αριθμόν Α 67/31-01-2020 ισόποσο γραμμάτιο 
είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν 
αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Ιανουάριο. 

8. Μείον (-) 2.473,96 € : που αφορούν το υπ’ αριθμόν Α 69/31-01-2020 ισόποσο γραμμάτιο 
είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν 
αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Ιανουάριο. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου ‘’Αγροτική Οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής’’ – 

κατακύρωση Αναδόχου 

Αρ. Απόφ.: 47/2020 

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 του 

πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου 

‘’Αγροτική Οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής’’ – κατακύρωσης Αναδόχου», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  
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1. Την υπ’ αριθμ. 81/2018 μελέτη του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

προϋπολογισμού 1.200.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η οποία έχει συνταχθεί από 

την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής. 

2. Την υπ’ αριθμ. 146/2018 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης της μελέτης  και της δημοπράτησης του 

έργου με Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό 

3. Την αριθ. πρωτ. 76383/20.12.2018 (ΑΔΑ: 9ΚΦΝ465ΧΘ7-Μ9Η) απόφαση ένταξης του έργου 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»  στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ Ι. 

4. Την υπ’ αριθμ. 129/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 

έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

5. Την υπ’ αριθμ. 676/2019 Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του 

έργου. 

6. Την υπ’ αριθμ. 186/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίσθηκε 

ομόφωνα να κληθεί η πρώτη κατά σειρά μειοδοσίας εταιρεία ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ’’ να 

εξηγήσει εγγράφως την τιμή που προτείνει στην προσφορά της, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτήν σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 88 του Ν.4412/2016. 

7. Την υπ’ αριθμ.209/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίσθηκε: (α) 

η απόρριψη της προσφοράς της πρώτης κατά σειρά μειοδοσίας εταιρείας ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΤΕΒΕ’’, λόγω υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης 

και λόγω μη κατάθεσης διευκρινήσεων σχετικά με την τιμή της προσφοράς της και (β) η ανάδειξη ως 

προσωρινού Αναδόχου του έργου ‘’Αγροτική Οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής’’ που προκηρύχθηκε με 

την υπ’ αριθμ. 676/2019 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής, τη δεύτερη κατά σειρά μειοδοσίας 

εταιρεία ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’ με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 52,68%. 

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

υπ’ αριθμ. πρωτ: 2226/05.02.2020 έγγραφο της, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών απέστειλε προς 

έγκριση το πρακτικό Νο2 σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των αποδεικτικών 

εγγράφων νομιμοποίησης που κατατέθηκαν από τον προσωρινό Ανάδοχο ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’ και 

το οποίο έχει ως ακολούθως: 

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :  
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», 

α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 84020 

Οι παρακάτω υπογραφόμενοι: 
1. Αντωνιάδου Μαριάννα ως Πρόεδρος 
2. Στέργιος Φάτσης (τακτικό μέλος), 
3. Βιάδης Θεόδωρος (τακτικό μέλος). 
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που αποτελούμε την επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), του έργου: 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» προϋπολογισμού 967.741,94€ (πλέον Φ.Π.Α.) που 

συγκροτήθηκε: 

Α. με την υπ' αριθμ. 134/2019 (ΑΔΑ: 6ΠΟΦΛ1-Κ9Κ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Λαυρεωτικής, 

Β. με το υπ'αριθμ. mimed-ecb-a-2-id-aa-4133-eba-2019-08-2-00:00:00.000000 Πρακτικό Κληρώσεως 

ΜΗΜΕΔ, 
συνήλθαμε στις 5/2/2020 σε δημόσια συνεδρίαση προκειμένου να ελεγχθούν τα δικαιολογητικά του 

προσωρινού Ανάδοχου (υπ’ αριθμ. 209/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Λαυρεωτικής) “ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε” με Ταχυδρομική Δ/νση Θέτιδος 6 - Αθήνα, Τ_Κ 11528 για το έργο: 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΟΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 967.741,94€ (πλέον Φ.Π.Α.), με α/α 

συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 84020 τον οποίο κάλεσε η Αναθέτουσα Αρχή με το υπ'αριθμ. οικ.23064/13-

12-2019 έγγραφό της, να προσκομίσει. 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριών 

(3) μελών παραβρέθηκαν και τα τρία (3) μέλη, κήρυξε την έναρξη των διαδικασιών της δημοπρασίας 

στις 10:00 π.μ. 

Αφού η επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν : 

1. Το Πρακτικό Νο1 της παρούσας επιτροπής της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών 

προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη, με το οποίο 

προτάθηκε η ανάδειξη της εταιρείας “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ με δ.τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ” ως προσωρινός ανάδοχος. 

2. Την υπ’αριθμ. 186/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

αποφασίσθηκε ομόφωνα να κληθεί η πρώτη κατά σειρά μειοδοσίας εταιρεία “ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 

ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ” να 

εξηγήσει εγγράφως την τιμή που προτείνει στην προσφορά της εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα 

ημερών από την κοινοποίηση σε αυτήν σχετικής πρόσκλησης. 

3. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 19540/24-10-2019 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής με θέμα: «Παροχή 

εξηγήσεων σχετικά με την υπ’αριθμ.127998 υποβλειθήσα προσφορά σας». 

Αφού παρήλθε η προθεσμία των δέκα ημερών, διαπιστώθηκε ότι ο οικονομικός φορέας “ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 

ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ” δεν 

ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Δήμου και δεν κατέθεσε κάποιο έγγραφο ή αποδεικτικό στοιχείο 

με το οποίο να αιτιολογεί την τιμή της προσφοράς. 

4. Την υπ’ αριθμ 209/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής με την 
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οποία απορρίπτεται η προσφορά του οικονομικού φορέα “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ” και την κατακύρωση ως προσωρινό ανάδοχο στον 

δεύτερο κατά σειρά μειοδοσίας συμμετέχοντα του Πρακτικού Ι της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού δηλαδή στην εταιρεία «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 

52,68%. 

5. Την από 19/11/2019 επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με το οποίο 

κοινοποιείται σε όλους τους οικονομικούς φορείς η 209/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Λαυρεωτικής. 

6. Το ότι κατά της ανωτέρω απόφασης δεν κατατέθηκε καμία ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 4.3 της Διακήρυξης του έργου. 

7. Τη με οικ.23064/13-12-2019 ηλεκτρονική πρόσκληση, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στην εταιρεία “ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε” καλείται να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδοποίησης σε αυτήν, όλα τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. 

8. Το ότι ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα την 20/12/2019 το φάκελο 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, και σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής στις 

23/12/2019 (αρ. πρωτ. 23976), 

προχωρούμε προκειμένου να διαπιστώσουμε τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 

73 και 74 καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77 του Ν. 

4412/16. 

Μετά τον έλεγχο, των ανωτέρω υποβληθέντων δικαιολογητικών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: 

α) Αυτά υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα. 

β) Όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης πληρούν τις απαιτήσεις του 

άρθρου 22 της Διακήρυξης ως προς το περιεχόμενο και την ημερομηνία έκδοσής τους. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού κάνει αποδεκτά όλα τα προσκομισθέντα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης, της προσωρινά μειοδότριας εταιρείας: «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε», 

προκειμένου να κατακυρωθεί οριστικά σε αυτήν η σύμβαση του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» με προϋπολογισμό δημοπράτησης 967.741,94€ (πλέον Φ.Π.Α.). Το παρόν «Πρακτικό 

ΙΙ» θα υποβληθεί με μέριμνα της Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισμού στην Αναθέτουσα Αρχή 

προκειμένου να κατακυρωθεί οριστικά ο διαγωνισμός στην μειοδότρια εταιρεία: «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε», 

με σχετική απόφαση. 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής) θα 

κοινοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στους διαγωνιζόμενους πλην της 

μειοδότριας εταιρείας και κατά της απόφασης αυτής χωρεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας ένσταση 

κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της οικείας Διακήρυξης. 
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε, το πρακτικό αυτό υπογράφεται από την Πρόεδρο και τα μέλη της 

επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ». 

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 Ν.4412/2016, 

− την υπ’ αριθμ. 676/2019 διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

− το με ημερομηνία 02.09.2019 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

− την υπ’ αριθμ.186/2019 απόφαση Οικονομικής, 

− την υπ’ αριθμ.209/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το με ημερομηνία 05.02.2020 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

− κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

Α. Την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών – αποδεικτικών μέσων που κατατέθηκαν από τον προσωρινό Ανάδοχο “ΥΡΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ", στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την αριθμ. 676/2019 απόφαση 

Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την επιλογή αναδόχου του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δήμου 

Λαυρεωτικής». 

Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα: Εταιρεία 

«ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης: 52,68%. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης 

‘’κτηματογράφηση – πολεοδόμηση – πράξη εφαρμογής της επέκτασης σχεδίου πόλεως 

Κερατέας’’ 

Αρ. Απόφ.: 48/2020 

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 

παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης ‘’κτηματογράφηση – πολεοδόμηση – πράξη 

εφαρμογής της επέκτασης σχεδίου πόλεως Κερατέας’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Την από 19.12.2019 και με αριθμ. πρωτ:23576/19.12.2019 αίτηση του κου ΦΙΛΙΠΠΟΥ Μ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού, σχετικά με την παράταση του συμβατικού 

χρόνου της μελέτης της με αριθμ. 7380/10.11.2003 σύμβασης. 
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2. Την υπ’ αριθμ. 5/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία αποφασίσθηκε: 

(α) η έγκριση του σχεδίου της Τροποποίησης – Παράτασης της από 17/10/2017 Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής, για την ολοκλήρωση της 

μελέτης με τίτλο: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ», ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 17/7/2020.  

(β) η τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 17/10/2017 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά 

στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης 

3. Την αριθμ. πρωτ: 3211/20.02.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

σχετικά με την έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης ‘’κτηματογράφηση – 

πολεοδόμηση – πράξη εφαρμογής της επέκτασης σχεδίου πόλεως Κερατέας’’, την οποία σας θέτω 

υπόψη: 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

1. Η μελέτη Κτηματογράφησης Πολεοδόμησης – Πράξης Εφαρμογής εκπονείται στο πλαίσιο της  με 

αριθμό 7380/10-11-2003 Σύμβασης του Δήμου Κερατέας με τα συνεργαζόμενα γραφεία μελετών 

και μελετητές: 

• Τεχνική εταιρεία μελετών ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

• Εταιρεία μελετών  Φ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – Ν. ΡΟΡΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ο.Ε., με τον διακριτικό τίτλο 

«ΑΚΤΙΣ Ο.Ε» .Ήδη η ως άνω εταιρεία απορροφήθηκε από την εταιρεία ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ Α.Ε.(Φ.Ε.Κ. 

13105/10-12-2014 τεύχος Α.Ε.,Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.) 

• Ι. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ - Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ - Α. ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε' με τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΙΣ Ο.Ε» και πλέον Ι. 

ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.  (δ.τ. «ΠΟΛΙΣ Ε.Ε») 

• Ταρναράς Ηλίας, Πολιτικός Μηχανικός, μελετητής υδραυλικών έργων. 

2. Με την 109/2017 απόφαση του Δ.Σ. Λαυρεωτικής παρατάθηκε η προθεσμία εκπόνησης της 

μελέτης για 15 μήνες από την λήψη της απόφασης, δηλαδή μέχρι 10/11/2018. 

3. Στις 17/10/2017 υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την 

εκτέλεση του υπολειπόμενου αντικειμένου της μελέτης με χρονοδιάγραμμα 28 μηνών, δηλαδή 

μέχρι 17/02/2020. 

4. Με την 190/2018 απόφαση του Δ.Σ. Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής 

προθεσμίας της μελέτης μέχρι την 17/02/2020 ημερομηνία λήξης της υπογραφείσας 

Προγραμματικής Σύμβασης. 

5. Με την υπ’ αρ. 38/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Αττικής (ΑΔΑ:6ΖΗΓ7Λ7-2Ψ0) 

εγκρίθηκε η Τροποποίηση - Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι 17/07/2020.   

KAI ΕΠΕΙΔΗ 

1. Η καθυστέρηση  ολοκλήρωσης  της Πράξης Εφαρμογής οφείλεται στη χρονοβόρα γνωμοδότηση 

επί των ενστάσεων των αναρτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας (Διεύθυνση 

Χωρικού Σχεδιασμού), διότι: 
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• Η Α΄ ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής έγινε από 23/10/2017 ως 22/11/2017, και 

υποβλήθηκαν 200 ενστάσεις και 68 νέες δηλώσεις ιδιοκτησίας.  

• Με το υπ’αρ. πρωτ.11013/18-07-2018 έγγραφο ο ανάδοχος υπέβαλε την μελέτη της πράξης 

εφαρμογής της επέκτασης του σχεδίου πόλης της Κερατέας (πίνακας και διαγράμματα) και τις 

προτεινόμενες αλλαγές μετά την επεξεργασία των ενστάσεων και των δηλώσεων ιδιοκτησίας.  

• Η διαβίβαση της Α΄ Ανάρτησης με τη γνωμοδότηση και της Τεχνικής Υπηρεσίας προς την ΔΧΣ 

έγινε με το υπ΄αρ. πρωτ. 13300/ 28-08-2018 και επαναλήφθηκε με το υπ΄αρ, πρωτ. 626/15-1-

2019 έγγραφο. 

• Με το υπ’ αρ. πρωτ. 17279/13-03-2019 δόθηκε η Σύμφωνη Γνώμη από την Δ.Χ.Σ για την 

ολοκλήρωση της Α΄ Ανάρτησης.  

• Με την υπ. αριθ. 135/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λήφθηκε απόφαση για την 

Β’ Ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της επέκτασης του σχεδίου πόλης Κερατέας. 

• Η Β΄ ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής έγινε από 01/04/2019 ως 22/04/2019, και 

υποβλήθηκαν 58 ενστάσεις  

• Η διαβίβαση της Β΄ ανάρτησης προς ΔΧΣ έγινε με το υπ’αρ. πρωτ. 23603/19-09-2019.   

• Με το υπ’αρ. 853802/20-01-2020 έγγραφο της η Δ.Χ.Σ επέστρεψε την  Β΄ ανάρτηση προς 

ανασύνταξη. 

2. Οι επιστημονικοί χρόνοι εκπόνησης της μελέτης που απομένουν για την ολοκλήρωσή της δεν 

διαφοροποιούνται από τους χρόνους που περιλαμβάνονται στο χρονοδιάγραμμα που συνοδεύει 

την αρχική σύμβαση. 

3. Με την με αρ. πρωτ. 23576/19-12-2019 αίτησή του ο Ανάδοχος υπέβαλε αίτημα για την παράταση 

της συμβατικής προθεσμίας μέχρι 30/06/2020. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

την παράταση του συμβατικού χρόνου της μελέτης (7380/10-11-2003 σύμβασης), μέχρι 30/06/2020 

προκειμένου να συγχρονιστεί με το χρονοδιάγραμμα της Τροποποίησης- Παράτασης της 

Προγραμματικής Σύμβασης 

Στους παραπάνω χρόνους περιλαμβάνονται οι ενδιάμεσοι χρόνοι γνωμοδότησης και έγκρισης των 

αρμόδιων φορέων.  

Συνημμένα:  

Η  υπ’αρ. 23576/19-12-2019 Αίτηση 

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, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
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− το από 19.12.2019 και με αριθμ. πρωτ: 23576/19.12.2019 αίτημα του μελετητή 

− την υπ’ αριθμ. 5/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

− την αριθμ. πρωτ: 3211/20.02.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου της μελέτης της με αριθμ. πρωτ: 7380/10-11-2003 

σύμβασης, μέχρι τις 30/06/2020, προκειμένου να συγχρονιστεί με το χρονοδιάγραμμα της 

Τροποποίησης - Παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης 

Στους παραπάνω χρόνους περιλαμβάνονται οι ενδιάμεσοι χρόνοι γνωμοδότησης και έγκρισης των 

αρμόδιων Φορέων.  

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί κάλυψης δαπάνης για τη συμμετοχή του Δήμου Λαυρεωτικής στη 

διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας με λαμπαδηδρομία στην πόλη του Λαυρίου και στην τελετή 

υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου 

Αρ. Απόφ.: 49/2020 

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 «κάλυψης 

δαπάνης για τη συμμετοχή του Δήμου Λαυρεωτικής στη διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας με 

λαμπαδηδρομία στην πόλη του Λαυρίου και στην τελετή υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας στον 

αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Την 12η Μαρτίου 2020 θα πραγματοποιηθεί στην Αρχαία Ολυμπία η Τελετή Αφής της 

Ολυμπιακής Φλόγας για τους 32ους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες “Tokyo 2020”.  

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με το υπ΄ αριθμ. 5378/ΑΒ/νμ/12.11.2019 έγγραφό της μας 

ενημέρωσε ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει συμπεριληφθεί στη διαδρομή της Ολυμπιακής 

Λαμπαδηδρομίας, για τη διέλευση με Λαμπαδηδρομία στην πόλη του Λαυρίου και την Τελετή 

Υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας στον Αρχαιολογικό Χώρο Σουνίου στις 18 Μαρτίου 2020.  

Η επιλογή του Δήμου μας ως σταθμού της Ολυμπιακής Φλόγας είναι ιδιαίτερα τιμητική 

δεδομένου του ιδιαίτερου συμβολισμού της Ολυμπιακής Φλόγας, η υποδοχή της οποίας είθισται να 

πραγματοποιείται με τιμές Αρχηγού Κράτους και αποτελεί αντικείμενο παγκόσμιου ενδιαφέροντος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαυρεωτικής με την υπ’ αριθμ. 14/2020 απόφασή του 

ενέκρινε το μνημόνιο συνεργασίας με την Ολυμπιακή Επιτροπή και τη συμμετοχή του Δήμου 

Λαυρεωτικής στη διοργάνωση της Τελετής της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας ΧΧΧΙΙ Ολυμπιακών 

Αγώνων «ΤΟΚΥΟ 2020»  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καλείτε η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το ποσό των 

5.000,00 € (πέντε χιλιάδων ευρώ), με το οποίο θα καλυφθούν οι παρακάτω δαπάνες:  
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1. 6 μεταφορές (Συλλόγων, Εθελοντών). 

2. 50 Γιλέκα εθελοντών. 

3. Προμήθεια νερών. 

4. Προμήθεια εντύπων (Πανό, αφίσες, προσκλήσεις). 

5. Ηχητική κάλυψη της Τελετής – γεννήτρια. 

6. Φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση της Τελετής. 

7. Προμήθεια δώρων για την ΕΟΕ και την Οργανωτική Επιτροπή όπως ορίζεται στο μνημόνιο 

συνεργασίας. 

8. Ιστοί για σημαίες. 

9. Προμήθεια ομπρελών και σκιάστρου.  

Το ποσό θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020 στον ΚΑ 00-6434. 

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

− Τις διατάξεις της περ. α παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/08.06.2006) 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

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

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

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

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

τους διατάκτες» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) ‘’Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 

Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]’’ 

− Την υπ' αριθμ.196/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 7Χ9ΚΩΛ1-Β7Δ) 

με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2020 και την αριθμ. πρωτ: 

128933/32423/23.01.2020 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία 

επικυρώθηκε 

− Την υπ’ αριθμ.14/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: ΩΜΝ0ΩΛ1-

Ρ4Μ) με θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λαυρεωτικής στις 

διεργασίες της διέλευσης με λαμπαδηδρομία, της τελετής υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας, στην 

πόλη του Λαυρίου» 

− Το γεγονός ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6434 «λοιπές δαπάνες 

δημοσίων σχέσεων» είναι γενική και παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσης αυτής για την κάλυψη της 

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

αποφασίσουν σχετικά.  

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 

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

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

παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 

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

− Την υπάρχουσα πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6434 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020 

− την υπ’ αριθμ.14/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης για την Τελετή της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας ΧΧΧΙΙ 

Ολυμπιακών Αγώνων “ΤΟΚΥΟ 2020”», ποσού 5.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6434 «λοιπές 

δαπάνες δημοσίων σχέσεων» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020. 

Β. Η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από το Δήμαρχο Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 

και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ:2643/12.02.2020 αίτηση της κας 

ΝΤΕΜΠΑΡΤΟΛΟ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ που αφορά αποζημίωση βλάβης οχήματος από πτώση κλαδιού  

Αρ. Απόφ.: 50/2020 

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 «λήψης απόφασης 

σχετικά με την αριθμ. πρωτ:2643/12.02.2020 αίτηση της κας ΝΤΕΜΠΑΡΤΟΛΟ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ που 

αφορά αποζημίωση βλάβης οχήματος από πτώση κλαδιού», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 2643/12.02.2020 αίτησή της, η κα ΝΤΕΜΠΑΡΤΟΛΟ  ΠΗΝΕΛΟΠΗ του 

ΙΩΣΗΦ αιτείται την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης για τη ζημιά που υπέστη το με αριθμό 

κυκλοφορίας ΖΧΑ 9531 όχημα ιδιοκτησίας της, στις 5 Φεβρουαρίου 2020, επί της οδού Φωκίωνος 

Νέγρη, στο Λαύριο, από πτώση κλαδιού. 

Προς απόδειξη του αιτήματός της, η αιτούσα προσκόμισε: α) την από 10.02.2020 υπεύθυνη 

δήλωση, β) φωτογραφικό υλικό, β) απόδειξη ποσού 620,00 ευρώ. 

Το περιστατικό και την προξενηθείσα ζημιά στο όχημα  βεβαιώνει το μέλος της Οικονομικής 
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Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής, κος Χαράλαμπος Ζαγουρής, ο οποίος μετέβη στο σημείο 

έπειτα από κλήση της αιτούσας.  

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 «…ιβ) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την 

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

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

Συμβούλιο…». 

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.363/2006 και τα άρθρα 94 και 95 του Ν.3852/2010, στην 

αρμοδιότητα των Δήμων και Κοινοτήτων, ανήκουν μεταξύ άλλων: 1) η κατασκευή, συντήρηση και 

λειτουργία έργων δημοτικής και κοινοτικής οδοποιίας, πλατειών, γεφυρών, χώρων πρασίνου, 2) η 

προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, 3) η καθαριότητα όλων των κοινοχρήστων 

χώρων, 4) η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων 

χώρων, 5) η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, 

6) η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους. 

Στο υπ’ αριθμ. Φ.1000.2/26683/4-7-2013 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη με θέμα 

«Εξωδικαστική επίλυση διαφορών στους ΟΤΑ α΄ βαθμού»,  τίθενται ζητήματα που αφορούν τη χρήση, 

από τους δήμους της χώρας, της δυνατότητας που τους παρέχει η κείμενη νομοθεσία να προχωρούν 

σε εξωδικαστική επίλυση διαφορών, που ανακύπτουν μεταξύ άλλων και σε περιπτώσεις όπου 

προκαλούνται υλικές ζημιές σε τρίτους εξαιτίας ανεπαρκούς συντήρησης οδοστρώματος που 

εμπίπτει στην αρμοδιότητα των δήμων ή άλλων παρεμφερών αιτιών. 

Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου ότι σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς 

είναι πιθανό το ύψος της αποζημίωσης που θα κληθεί να καταβάλει ο Δήμος να είναι πολύ 

περισσότερο, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Επιπλέον, η επιλογή 

της συμβιβαστικής επίλυσης οδηγεί στην αποφυγή τυχόν δικαστικών εξόδων αλλά και περαιτέρω 

ταλαιπωρίας του πολίτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

τροποποιηθεί και ισχύει, 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 2643/12.02.2020 αίτηση της κας ΝΤΕΜΠΑΡΤΟΛΟ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ και τα 

συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

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

και της κας ΝΤΕΜΠΑΡΤΟΛΟ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ του ΙΩΣΗΦ, λόγω πρόκλησης υλικών ζημιών στο με αριθμό 

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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κυκλοφορίας ΖΧΑ 9531 όχημα ιδιοκτησίας της από πτώση κλαδιού δένδρου. 

Β . Ορίζει την αποζημίωση στο ποσό των 620,00 ευρώ, σύμφωνα με τις συνημμένες αποδείξεις. 

Γ . Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 

έτους 2020, στον Κ.Α. 00-6492, με τίτλο «δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων».  

Δ. Η έγκριση της δαπάνης θα γίνει από τον κο Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κατ' εφαρμογή του άρθρου 58 

του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 και ισχύει. 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 

 
 


	ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
	ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο3
	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ
	ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ
	Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
	ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο3
	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ με α/α 82194

	Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
	ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο3
	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ

	Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
	(β) κατακυρώνει ως Ανάδοχο της προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των Νομικών του Προσώπων, τον Οικονομικό Φορέα ‘’Δ κ’ Π ΛΙΟΥΜΗΣ ΟΕ’’,  με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης μείον πέντε τοις εκατό (-5%) στη νόμι...
	Η Οικονομική Επιτροπή
	αποφασίζει ομόφωνα

