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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  9 η ς  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 9 Απριλίου 2020 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Πέμπτη, ώρα 15:30 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 09.04.2020 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 7 

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

Κρητικός, Ηλίας Στουραΐτης, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Αρετούσα Μακρή 

Απόντα μέλη  : - 

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς δύο (2) οχημάτων – μηχανημάτων έργου για τις 

ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής από την εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ 

Αρ. Απόφ.: 69/2020 

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 «αποδοχής δωρεάς 

δύο (2) οχημάτων – μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής από την εταιρεία 

ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως, 

προκειμένου να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό οι διαδικασίες μεταβίβασης των εν λόγω 

οχημάτων, καθώς είναι απολύτως απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. 

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

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

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

 Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ» με την από 07.04.2020 

επιστολή της, γνωστοποίησε στο Δήμο Λαυρεωτικής την πρόθεση της να δωρίσει στο Δήμο μας δύο 

(2) οχήματα  - μηχανήματα έργου για την κάλυψη των αναγκών του. Συγκεκριμένα πρόκειται για:  

1. CASE 580SR-4PT, με αριθμό πλαισίου N7GH09143, το οποίο φέρει τρεις (3) κουβάδες και ένα (1) 

σφυρί 

2. Ρυμουλκούμενο όχημα CARGOTRAILERS ANTARESI με αριθμό πλαισίου ZA9ANTARESIG62141 
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 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 και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή «…κα) αποφασίζει για 

την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών…». 

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 από 07.04.2020 επιστολή της εταιρείας «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ» 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

την αποδοχή της δωρεάς των κάτωθι οχημάτων – μηχανημάτων έργου: 

1. CASE 580SR-4PT, με αριθμό πλαισίου N7GH09143, το οποίο φέρει τρεις (3) κουβάδες και ένα (1) 

σφυρί 

2. Ρυμουλκούμενο όχημα CARGOTRAILERS ANTARESI με αριθμό πλαισίου ZA9ANTARESIG62141 

από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ».  

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί χρονικής παράτασης της αριθμ. πρωτ:7593/06.05.2019 σύμβασης 

προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 70/2020 

 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 «χρονικής 

παράτασης της αριθμ. πρωτ:7593/06.05.2019 σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων για την 

κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως, προκειμένου να ληφθεί εγκαίρως η σχετική απόφαση για τη χρονική 

παράταση της εν λόγω σύμβασης, αφού έως σήμερα δεν έχει εξαντληθεί το συμβατικό αντικείμενο 

ούτε σε ποσό ούτε σε ποσότητες. 

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

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

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

08.04.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 132 ‘’Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 

Οδηγίας 2014/24/ΕΕ’’ του Ν.4412/2016 
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2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ:7593/06.05.2019 συμφωνητικό ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων 

για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής, συνολικού ποσού 786.242,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 

3. Το γεγονός ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της σύμβασης, την 30.03.2020 ανέρχεται σε 

159.459,29 ευρώ 

4. Το γεγονός ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος του διαγωνισμού που 

προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.1029/2019 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής και εκδόθηκε η 

αριθμ.118/2020 πράξη του Στ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία δεν 

κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων των συμβάσεων, αλλά δεν έχει επιστραφεί  ακόμα ο σχετικός 

φάκελος 

5. Το γεγονός ότι η χρονική παράταση δεν αφορά σε επαύξηση οικονομικού αντικειμένου, όποτε 

δεν προκαλείται επιβάρυνση στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 60 ‘’Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων’’ της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 68/20-3-

2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της 

ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης’’, σύμφωνα με τις οποίες «…είναι δυνατή 

…η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα 

καθορίζεται με την οικεία απόφαση…» 

7. 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 και ισχύει 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη χρονική παράταση της ως άνω αναφερόμενης 

σύμβασης για τρεις (3) επιπλέον μήνες από την ημερομηνία λήξης της, δεδομένου ότι με την 

παράταση αυτή δεν υπάρχει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο 

και επομένως ούτε αύξηση του ποσού της σύμβασης και του ποσού προϋπολογισμού του Δήμου. 

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 132 του Ν.4412/2016 

− τις διατάξεις του άρθρου 60 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 68/20-3-2020) 

− την αριθμ. πρωτ: 7593/06.05.2019 συναφθείσα σύμβαση 

− την από 08.04.2020 εισήγηση της Υπηρεσίας 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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την έγκριση της χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. πρωτ: 7593/06.05.2019 (19SYMV004900295) 

σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής, 

συνολικού ποσού 786.242,00 ευρώ για χρονικό διάστημα τριών (3) επιπλέον μηνών από την 

ημερομηνία λήξης της, δεδομένου ότι με την παράταση αυτή δεν υπάρχει υπέρβαση των ποσοτήτων 

των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο και επομένως ούτε αύξηση του ποσού της σύμβασης 

και του ποσού προϋπολογισμού του Δήμου. 

 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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