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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

της 27 Ιουλίου 2012  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 27 Ιουλίου 2012  

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Παρασκευή, ώρα 13:30 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 23-07-2012 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 6 

Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσουνάκης Κυριάκος, Κατσίκης 

Κωνσταντίνος,  Παπανικολάου Νικόλαος, Σαλίβερος Γεώργιος, Παμφίλης Απόστολος 

Απόντα μέλη : 1 

Λουκάς Δημήτριος 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ:17146/2012 πρακτικού διενέργειας 
διαγωνισμού που αφορά προμήθεια φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη 
υπηρεσιακών αναγκών 
Αρ. Απόφ.: 80/2012    

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 υπ’ αριθμ. πρωτ:17146/2012 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού που 

αφορά προμήθεια φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

- Η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε την υπ’ αριθμ. 34/2012 μελέτη που αφορά 

προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 

Λαυρεωτικής, προϋπολογισμού δαπάνης  49.222,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

- Με την υπ’ αριθμ. 75/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη 

και έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού και η διάθεση της 

απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των οικείων ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμου έτους 2012. 
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- Με την υπ’αριθμ.857/11.07.2012 διακήρυξη Δημάρχου προκηρύχθηκε ο 

πρόχειρος διαγωνισμός. Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε κατά το νόμιμα και 

αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

- Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 19 Ιουλίου 2012 ενώπιον της Επιτροπής 

Διαγωνισμού που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.13/2012 απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου. Ακολούθως, η Επιτροπή συνέταξε το υπ’ αριθμ. πρωτ: 

17146/19.07.2012 πρακτικό διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και αξιολόγησης 

προσφορών, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 19 Ιουλίου του έτους 2012, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών του 

άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.13/2012 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, αποτελούμενη από τους δημοτικούς 

υπαλλήλους:  

1. Καρρά Σταμάτη, ΔΕ 1, με βαθμό Γ’ 

2. Κατσάρο Θεόδωρο, ΔΕ 38, με βαθμό Γ’,  

3. Ξέστερνου Κυριακή, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Ε’  

προκειμένου να διενεργήσει τον πρόχειρο διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια 

φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για την κάλυψη των πάγιων αναγκών του Δήμου 

για ένα (1) έτος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.857/11.07.2012 διακήρυξη Δημάρχου 

Λαυρεωτικής. 

Περίληψη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε, κατά τα νόμιμα, στην τοπική 

εφημερίδα «ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», καθώς και στην ημερήσια 

εφημερίδα «ΑΥΓΗ» και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής και στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην παραλαβή των φακέλων των προσφορών 

από τους ενδιαφερόμενους, καθώς και όσων είχαν κατατεθεί νωρίτερα στην 

Υπηρεσία. Οι φάκελοι μονογράφησαν και αριθμήθηκαν.  

Στο διαγωνισμό προσφορά κατέθεσαν οι ακόλουθοι: 

Α - K SUPPLIES ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., με έδρα στο Ψυχικό, οδός 

Κύκνου 15, με ΑΦΜ 998858584, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού. 

Β – ΑΦΟΙ Ν. & Π. ΣΚΟΥΦΟΣ ΟΕ, με έδρα στο Λαύριο, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 

41, με ΑΦΜ 091856527, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου. 
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Αργότερα και μετά την παρέλευση της οριζόμενης από τη διακήρυξη ώρας 

(11:00) και αφού δεν παρουσιάσθηκε άλλος ενδιαφερόμενος, η Επιτροπή κήρυξε το 

τέλος της διαδικασίας επίδοσης προσφορών. 

Η Επιτροπή, ακολούθως, προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων με τα 

δικαιολογητικά και συντάχθηκε ο πίνακας των δικαιολογητικών, ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος πρακτικού. 

Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

Η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., στην υπεύθυνη δήλωση 

του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της 

διακήρυξης, αναφέρει: «οι παραδόσεις θα γίνονται οπωσδήποτε μόνο 3 φορές την 

εβδομάδα (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή) κατά τις εργάσιμες ημέρες, εκτός 

αργιών». Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη η παράδοση του γάλακτος θα 

γίνεται στις αποθήκες των Υπηρεσιών των Δημοτικών Ενοτήτων Λαυρεωτικής και 

Κερατέας κάθε εργάσιμη ημέρα. Με βάση τα ανωτέρω η προσφορά της εταιρείας 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., απορρίπτεται, επειδή δεν συμφωνεί με 

ουσιώδεις όρους της διακήρυξης. 

Η εταιρεία  ΑΦΟΙ Ν. & Π. ΣΚΟΥΦΟΣ ΟΕ αντί των πιστοποιητικών «ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση, υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

υπό άλλη ανάλογη διαδικασία», προσκόμισε τις βεβαιώσεις υποβολής αιτήματος στο 

ΚΕΠ για τη χορήγηση των πιστοποιητικών αυτών. Επειδή τα ζητούμενα 

δικαιολογητικά είναι επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά της εταιρείας ΑΦΟΙ Ν. & Π. 

ΣΚΟΥΦΟΣ ΟΕ απορρίπτεται. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω η Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού για την προμήθεια φρέσκου 

γάλακτος προτείνει την επανάληψη του διαγωνισμού σε νέα ημέρα και ώρα, αλλά με 

τους όρους που περιγράφονται στην αριθμ. 857/11.07.2012 διακήρυξη Δημάρχου 

Λαυρεωτικής». 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, 

καθώς και το υπ’ αριθμ. πρωτ: 17146/19.07.2012 πρακτικό διενέργειας πρόχειρου 

διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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Α. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. πρωτ: 17146/19.07.2012 πρακτικό διενέργειας πρόχειρου 

διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια φρέσκου 

παστεριωμένου γάλακτος  για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου, ο οποίος 

διεξήχθη στις 19.07.2012 στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής. 

Β. Αποφασίζει την επανάληψη του διαγωνισμού σε νέα ημερομηνία και ώρα, με τους 

ίδιους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην αριθμ.34/2012 μελέτη 

της Τεχνικής Υπηρεσίας και στην υπ’ αριθμ. 857/11.07.2012 διακήρυξη Δημάρχου 

Λαυρεωτικής. 

Γ. Περίληψη του επαναληπτικού διαγωνισμού θα δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική 

εφημερίδα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής, στο 

πρόγραμμα «Διαύγεια» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού που 
αφορά την εργασία: «ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 
Λαυρεωτικής» και κατακύρωση Αναδόχου 
Αρ. Απόφ.: 81/2012    

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 2Ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης του πρακτικού διενέργειας πρόχειρου 

διαγωνισμού που αφορά την εργασία: «ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου Λαυρεωτικής» και κατακύρωση Αναδόχου», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Την υπ’ αριθμ.36/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με τίτλο: 

«ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ. 

− Την υπ’ αριθμ.11/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η 

διάθεση των πιστώσεων σε βάρος των ΚΑ 10-6253, 15-6253, 20-6253, 25-6253, 35-

6253, 70-6253 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 για 

τα ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων. 

− Την υπ’ αριθμ.76/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η 

έγκριση της μελέτης και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

− Την υπ’ αριθμ. 858/2012 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, περίληψη της 

οποίας αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στην 

ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και δημοσιεύθηκε στην τοπική 

εφημερίδα «ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», κατά τα νόμιμα. 
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Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 19 Ιουλίου 2012, ενώπιον της Οικονομικής 

Επιτροπής. Ακολούθως, η Οικονομική Επιτροπή συνέταξε το με ημερομηνία 

19.07.2012 πρακτικό διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, το οποίο σας θέτω 

υπόψη: 

«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 19 Ιουλίου του έτους 2012, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να 

διενεργήσει τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ 

αριθμ.858/11.07.2012 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την εργασία 

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 ευρώ. 

Περίληψη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε, κατά τα νόμιμα, στην τοπική εφημερίδα 

«ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» και αναρτήθηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων Λαυρεωτικής και Κερατέας, στην 

ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κατωτέρω αναφερόμενοι: 

1. Κωνσταντίνος Λεβαντής, Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 

2. Νικόλαος Παπανικολάου 

3. Κυριάκος Κατσουνάκης  

4. Κωνσταντίνος Κατσίκης 

5. Γεώργιος Σαλίβερος 

6. Δημήτριος Λουκάς 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην παραλαβή των φακέλων των προσφορών 

από τους ενδιαφερόμενους, καθώς και όσων είχαν κατατεθεί νωρίτερα στην 

Υπηρεσία. Οι φάκελοι μονογράφησαν και αριθμήθηκαν.  

Στο διαγωνισμό προσφορά κατέθεσαν οι ακόλουθοι: 

Α- Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α, Λεωφόρος Κηφισίας 274, Χαλάνδρι, δια της 

εκπροσώπου της, κας Μητρομάρα, η οποία εμφανίστηκε την ώρα της δημοπρασίας, 

χωρίς να έχει παραλάβει τα τεύχη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της 

διακήρυξης. 

Β – Υδρόγειος Α.Α.Α.Ε., Λεωφόρος Συγγρού 254 – 258, Καλλιθέα, δια του 

εκπροσώπου της, κου Δουγένη. 

Αργότερα και μετά την παρέλευση της οριζόμενης από τη διακήρυξη ώρας (14:00) 

και αφού δεν παρουσιάσθηκε άλλος ενδιαφερόμενος, η Επιτροπή κήρυξε το τέλος της 

διαδικασίας επίδοσης προσφορών. 
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Η Επιτροπή, ακολούθως, προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων με τα 

δικαιολογητικά και συντάχθηκε ο πίνακας των δικαιολογητικών, ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος πρακτικού. 

Η Επιτροπή αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής των συμμετεχόντων, 

διαπίστωσε τα ακόλουθα: 

Η εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ προσκόμισε ακριβές αντίγραφο φορολογικής 

ενημερότητας επικυρωμένο από Δικηγόρο και απορρίπτεται διότι τα αντίγραφα των 

αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας θεωρούνται - επικυρώνονται από  τον 

προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την 1013368/6796/0016/04.02.1999 απόφαση 

Υπουργού Οικονομικών και την αριθμ.1057/2007 απόφαση του ΣτΕ. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών της εταιρείας ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. 

διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία προσκόμισε όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη 

συμμετοχή στο διαγωνισμό. Συνεπώς, η προσφορά της γίνεται δεκτή. 

Ακολούθως, τα μέλη της Επιτροπής μονοέγραψαν και αποσφράγισαν το 

φάκελο της οικονομικής προσφοράς, η οποία έχει ως ακολούθως:  

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.- ασφαλιστική εταιρεία, με οικονομική προσφορά ποσού: 

23.544,00 ευρώ για τα οχήματα της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 

18.642,00 ευρώ για τα οχήματα της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής 

συνολικά:  42.186,00 ευρώ. 

Το ετήσιο ασφάλιστρο για τις καλύψεις πυρός – τρομοκρατικής ενέργειας ανά 

1.000,00 ευρώ ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι 4,00 ευρώ για τις χρήσεις επιβατικά, 

φορτηγά, λεωφορεία και μηχανήματα έργου. 

Το ετήσιο ασφάλιστρο για την κάλυψη κλοπής ανά 1.000,00 ευρώ 

ασφαλιζόμενο όχημα είναι 8,00 ευρώ για τις χρήσεις επιβατικά, φορτηγά, λεωφορεία 

και μηχανήματα έργου και παρέχεται σε συνδυασμό με την κάλυψη πυρός. 

Η συνεδρίαση διεκόπη, επειδή ο Δήμαρχος και τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής έπρεπε άμεσα να αποχωρήσουν λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην 

περιοχή της Κερατέας. 

Λόγω του έκτακτου και απρόβλεπτου αυτού γεγονότος η κατακύρωση του 

διαγωνισμού για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 

Λαυρεωτικής θα γίνει στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής». 

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

Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 
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1. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

2. τις διατάξεις της παρ.9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως 

προστέθηκαν με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, 

3. την υπ’ αριθμ.76/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

4. την υπ’ αριθμ.858/11.07.2012 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

5. κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

                                        Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Κατακυρώνει ως Ανάδοχο του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, που διεξήχθη 

στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής την 19η Ιουλίου του έτους 2012 και αφορά την 

ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής, την εταιρεία 

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε., με έδρα στην Καλλιθέα, Λεωφ. Συγγρού 254-258, με ΑΦΜ 

094047601, Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων η οποία στο διαγωνισμό 

εκπροσωπήθηκε από τον κο Δουγένη Αντώνιο του Παναγιώτη, σύμφωνα με την 

κατατεθείσα οικονομική προσφορά της, στο συνολικό ποσό των 42.186,00 ευρώ. 

Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει την σύμβαση ανάθεσης της 

εργασίας. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την εργασία: 
«λειτουργία και συντήρηση αντλιοστασίων ύδρευσης και έλεγχος διαρροών 
του δικτύου ύδρευσης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κερατέας» και κατακύρωση 
Αναδόχου 
Αρ. Απόφ.: 82/2012    

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 πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την εργασία: 

«λειτουργία και συντήρηση αντλιοστασίων ύδρευσης και έλεγχος διαρροών του 

δικτύου ύδρευσης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κερατέας και κατακύρωση Αναδόχου», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Την υπ’ αριθμ.20/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με τίτλο: 

«λειτουργία και συντήρηση αντλιοστασίων ύδρευσης και έλεγχος διαρροών του 

δικτύου ύδρευσης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κερατέας», προϋπολογισμού δαπάνης 

39.047,58 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

− Την υπ’ αριθμ.51/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η 

έγκριση της μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και έγινε η διάθεση της 
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απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 25-6264.004 του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου οικονομικού έτους 2012. 

− Την υπ’ αριθμ. 876/2012 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, περίληψη της 

οποίας αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στην 

ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και δημοσιεύθηκε στην τοπική 

εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ», κατά τα νόμιμα. 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 24 Ιουλίου 2012, ενώπιον της Οικονομικής 

Επιτροπής. Ακολούθως, η Οικονομική Επιτροπή συνέταξε το αριθμ. πρωτ: 

17520/24.07.2012 πρακτικό διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, το οποίο σας θέτω 

υπόψη: 

«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 24 Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να διενεργήσει 

τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ 

αριθμ.876/17.07.2012 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την εργασία 

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 31.746,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 

39.047,58 ευρώ. 

Περίληψη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε, κατά τα νόμιμα, στην ημερήσια 

τοπική εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής και στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κατωτέρω αναφερόμενοι: 

7. Κωνσταντίνος Λεβαντής, Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 

8. Νικόλαος Παπανικολάου 

9. Κυριάκος Κατσουνάκης  

10. Κωνσταντίνος Κατσίκης 

11. Γεώργιος Σαλίβερος 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην παραλαβή των φακέλων των προσφορών 

από τους ενδιαφερόμενους, καθώς και όσων είχαν κατατεθεί νωρίτερα στην 

Υπηρεσία. Οι φάκελοι μονογράφησαν και αριθμήθηκαν.  

Στο διαγωνισμό προσφορά κατέθεσαν οι κάτωθι ενδιαφερόμενοι: 

Α- ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, με έδρα στη Νέα Ιωνία, οδός Κοτυαίου 1, με ΑΦΜ 

044126952, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας. 
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Αργότερα και μετά την παρέλευση της οριζόμενης από τη διακήρυξη ώρας και 

αφού δεν παρουσιάσθηκε άλλος ενδιαφερόμενος, η Επιτροπή κήρυξε το τέλος της 

διαδικασίας επίδοσης προσφορών. 

Η Επιτροπή, ακολούθως, προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων με τα 

δικαιολογητικά και συντάχθηκε ο πίνακας των δικαιολογητικών, ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος πρακτικού. 

Η Επιτροπή αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής που κατέθεσε η 

ενδιαφερόμενη εταιρεία, αποφάσισε ότι αυτή γίνεται δεκτή. 

Ακολούθως, τα μέλη της Επιτροπής μονοέγραψαν και αποσφράγισαν το 

φάκελο της οικονομικής προσφοράς, η οποία έχει ως ακολούθως:  

Ποσοστό έκπτωσης ένα τοις εκατό (1%) επί του προϋπολογισμού της μελέτης 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ήτοι 38.657,10 ευρώ. 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 
6. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

7. τις διατάξεις της παρ.9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως 

προστέθηκαν με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, 

8. την υπ’ αριθμ.51/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού και διατέθηκε η απαιτούμενη 

πίστωση, 

9. την υπ’ αριθμ.876/17.07.2012 διακήρυξη Δημάρχου, 

10. κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 
Υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον κο Σωκράτη Βαρβιτσιώτη, 

ηλεκτρολόγο – μηχανικό, με έδρα Κοτυαίου 1, Νέα Ιωνία, με ΑΦΜ 044126952, Δ.Ο.Υ. 

Νέας Ιωνίας, ο οποίος στον παρόντα διαγωνισμό εκπροσωπήθηκε από την κα 

Παγώνη Σοφία, με ΑΔΤ ΑΕ 588797, σύμφωνα με την κατατεθείσα οικονομική 

προσφορά του, στο συνολικό ποσό των  38.657,10 ευρώ». 

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

Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 
- τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

- τις διατάξεις της παρ.9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως 

προστέθηκαν με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, 

- την υπ’ αριθμ.51/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 
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- την υπ’ αριθμ.876/17.07.2012 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

- κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

                                        Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Κατακυρώνει ως Ανάδοχο του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, που διεξήχθη 

στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής στις 24 Ιουλίου του έτους 2012 και αφορά την 

ανάθεση της εργασίας: «λειτουργία και συντήρηση αντλιοστασίων ύδρευσης και 

έλεγχος διαρροών του δικτύου ύδρευσης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κερατέας», τον 

κο Σωκράτη Βαρβιτσιώτη, ηλεκτρολόγο – μηχανικό, με έδρα Κοτυαίου 1, Νέα Ιωνία, 

με ΑΦΜ 044126952, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, ο οποίος στο διαγωνισμό εκπροσωπήθηκε 

από την κα Παγώνη Σοφία, σύμφωνα με την κατατεθείσα οικονομική προσφορά του, 

στο συνολικό ποσό των 38.657,10 ευρώ. 

Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει την σύμβαση ανάθεσης της 

εργασίας. 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2012  
Αρ. Απόφ.: 83/2012    

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 «ψήφισης (διάθεσης) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθορίζονται οι αρμοδιότητες 

της Οικονομικής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων είναι η έγκριση των δαπανών και η 

διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. 

ΔΥ/23.07.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη 

διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου 

οικονομικού έτους 2012. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, καθώς και το αριθμ.ΔΥ/23.07.2012 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 

του Ν.3852/2010, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Α/Α Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ

ΙΣΜΟΣ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝ
Η ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔ

ΟΤΗΣΗΣ 

1 30-7311.014 

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ- 4ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 

750.581,34 € 750.581,43 € ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

2 00-6494 

ΕΞΟΔΑ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 
& ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

1.000,00 € 910,00 € ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

3 35-7332.002 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

12.000,00 € 200,00 € ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

4 15-6261.001 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 
ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

7.270,00 € 3.321,00 € ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

5 30-7413.021 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

38.000,00 € 13.820,65 € ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

6 35-7332.003 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

5.000,00 € 2.915,00 € ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

7 30-6261.005 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 

32.943,74 € 669,24 € ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

8 25-6261.001 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

15.000,00 € 882,00 € ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

9 20-7333.003 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

30.000,00 € 4.822,00 € ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

10 25-6264.002 

ΓΡΑΦΙΔΕΣ & ΧΑΡΤΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

38.000,00 € 157,01 € ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.: 84/2012    
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Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα 

περί «έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου 

Κωνσταντίνου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 

πρωτ: 17586/23.07.2012 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, όπου 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

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

Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 

«σύστασης πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες» και τις 

διατάξεις του Νόμου 3463/2006, άρθρο 173, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις 

παρακάτω δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή:  

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006, 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ:17586/23.07.2012 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, 

− Την υπ’ αριθμ.15/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας 

προκαταβολής, 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΠΟΣΟ 
Κ. Α. 

 ΕΞΟΔΩΝ  

1 
ΣΠΥΡΟΣ 

ΒΑΜΒΟΥΝΗΣ 
1164/13.07.12 

Μεταφορά & φόρτωση 

πρασίνου 
172,20 

20-

7333.005 

2 
ΣΠΥΡΟΣ 

ΒΑΜΒΟΥΝΗΣ 
1163/12.07.12 

Μεταφορά & φόρτωση 

πρασίνου 
172,20 

20-

7333.005 

3 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
2157/25.05.12 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 
43,05 

20-

6264.001 

4 
ΒΑΡΥΘΥΜΙΑΔΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
8405/18.07.12 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 
172,80 25-6641 

5 
ΒΑΡΥΘΥΜΙΑΔΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
8403/18.07.12 

ΛΑΔΙ  ΓΙΑ ΤΟ 

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 
44,97 35-6699 

6 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ 
10/07.07.2012 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
161,35 

10-

6261.001 

7 ΚΩΣΤΑΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ 691/04.06.12 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ 
184,50 

30-

7135.001 

ΣΥΝΟΛΟ 951,07  
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και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της 

Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 85/2012    

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 «αποδέσμευσης ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης» έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ:117096/18.07.2012 

έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Παρακαλούμε όπως γίνει αποδέσμευση των κατωτέρω ποσών από τις 

αντίστοιχες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης: 

Α)  590,40 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-6671 – ΑΑΥ:744/2012 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και  έλαβε υπόψη τις διατάξεις του  

Π.Δ. 113/2010, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και την υπ’ αρ. 

πρωτ:17096/18.07.2012 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΠΟΣΟ 
Κ. Α. 

 ΕΞΟΔΩΝ  

1 
ΣΠΥΡΟΣ 

ΒΑΜΒΟΥΝΗΣ 
1164/13.07.12 

Μεταφορά & φόρτωση 

πρασίνου 
172,20 

20-

7333.005 

2 
ΣΠΥΡΟΣ 

ΒΑΜΒΟΥΝΗΣ 
1163/12.07.12 

Μεταφορά & φόρτωση 

πρασίνου 
172,20 

20-

7333.005 

3 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
2157/25.05.12 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 
43,05 

20-

6264.001 

4 
ΒΑΡΥΘΥΜΙΑΔΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
8405/18.07.12 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 
172,80 25-6641 

5 
ΒΑΡΥΘΥΜΙΑΔΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
8403/18.07.12 

ΛΑΔΙ  ΓΙΑ ΤΟ 

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 
44,97 35-6699 

6 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ 
10/07.07.2012 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
161,35 

10-

6261.001 

7 ΚΩΣΤΑΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ 691/04.06.12 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ 
184,50 

30-

7135.001 

ΣΥΝΟΛΟ 951,07  
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εγκρίνει την αποδέσμευση των πιστώσεων οικονομικού έτους 2012, όπως 

αναφέρονται κατωτέρω: 

Ποσό 590,40 ευρώ από τον ΚΑ 25-6671 «ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων». 

ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών που αφορούν παροχή 
υπηρεσιών 
Αρ. Απόφ.: 86/2012    

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 Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών που αφορούν παροχή 

υπηρεσιών» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ε του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η 

Οικονομική Επιτροπή είναι το αρμόδιο όργανο για την κατάρτιση των όρων, τη 

σύνταξη των διακηρύξεων και την κατακύρωση των δημοπρασιών. Για τη διεξαγωγή 

των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί 

επιτροπές από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες. 

Η ανάθεση παροχής υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

209 του Ν.3463/2006, του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 και του ΠΔ 28/80. Προκειμένου 

να γίνεται αξιολόγηση των προσφορών που κατατίθενται στην Υπηρεσία και αφορούν 

εργασίες, το ύψος της δαπάνης των οποίων δεν υπερβαίνει το όριο της απ’ ευθείας 

ανάθεσης (20.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%), είναι απαραίτητη η συγκρότηση μίας 

Τριμελούς Επιτροπής  Αξιολόγησης Προσφορών. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και  έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 

περ.ε του  άρθρου 72 του Ν.3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών που 

κατατίθενται στην Υπηρεσία και αφορούν παροχή υπηρεσιών το ύψος της δαπάνης 

των οποίων δεν υπερβαίνει το όριο της απ’ ευθείας ανάθεσης (20.000,00 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ 23%), για το έτος 2012, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής: 

1. Κατσουνάκη Κυριάκο 

2. Κατσίκη Κωνσταντίνο 
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3. Σαλίβερο Γεώργιο 

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας επαναδημοπράτησης του έργου: «αναβάθμιση 
δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στην Κερατέα του 
Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 87/2012    

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 9ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ 

αριθμ. πρωτ:17092/19.07.2012 εισηγητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο: 

«Μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ.14129/19-06-2012 ανακοίνωση του Δημάρχου, με 

την οποία αναβλήθηκε ο επαναληπτικός διαγωνισμός της 19/06/2012 (λόγω μη 

ύπαρξης απαρτίας της Επιτροπής του Διαγωνισμού), σας παρακαλούμε όπως ορίσετε 

ως ημερομηνία επαναδημοπράτησης του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ την Τρίτη 21/08/2012, προκειμένου να προχωρήσουν οι 

διαδικασίες δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρω έργου». 

 Ακολούθως ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

 Με την υπ’ αριθμ.31/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης του έργου του θέματος. Ως ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου ορίστηκε η 17η Απριλίου 2012. Κατά της 

διακήρυξης του διαγωνισμού κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου δύο ενστάσεις 

με αριθμούς πρωτ: 8861/11.04.2012 και 8997/12.04.2012. Η Τεχνική Υπηρεσία με το 

υπ’ αριθμ. πρωτ:8997/14.04.2012 έγγραφό της εισηγήθηκε προς την Οικονομική 

Επιτροπή την απόρριψη των ενστάσεων ως αβάσιμων. 

Με την υπ’ αριθμ. 44/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε: α) η 

αποδοχή της αριθμ. 8997/12.04.2012 εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

επί των ενστάσεων κατά της διακήρυξης της μελέτης του έργου και β) απορρίφθηκαν 

οι κατατεθείσες ενστάσεις ως αβάσιμες. Επιπλέον, αποφασίσθηκε η διεξαγωγή του 

διαγωνισμού σε νέα ημερομηνία. 

Με την υπ’ αριθμ. 62/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ως νέα 

ημερομηνία διαγωνισμού του έργου  η Τρίτη 19 Ιουνίου 2012. Με την υπ’ αριθμ. 

πρωτ:14129/19.06.2012 ανακοίνωση Δημάρχου Λαυρεωτικής αναβλήθηκε ο 
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επαναληπτικός διαγωνισμός λόγω μη ύπαρξης απαρτίας της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη το αριθμ. 

πρωτ:17092/19.07.2012 εισηγητικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσία και έπειτα από 

διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Ορίζει ως ημερομηνία επαναδημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», την 21η Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη. Ο διαγωνισμός θα 

διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ.31/2012 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

ΘΕΜΑ: Οριστική παραλαβή της μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων Θορικού και 
υδρολογικής τεκμηρίωσης περί μη ύπαρξης ρέματος στην περιοχή Πράσινης 
Αλεπούς 
Αρ. Απόφ.: 88/2012    

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 «οριστικής παραλαβής της μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων Θορικού και 

υδρολογικής τεκμηρίωσης περί μη ύπαρξης ρέματος στην περιοχή Πράσινης 

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

Με την υπ’ αριθμ.98/2009 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής του τέως Δήμου 

Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης του θέματος. Η 

συγκεκριμένη μελέτη ανήκει στην κατηγορία 13, σύμφωνα με το άρθρο 2 του 

Ν.3316/2005. Η ανάθεση έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 

του Ν.3463/2006 και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3316/2005. 

Η σύνταξη της μελέτης ανατέθηκε στον κο Παπαζήση Βασίλειο, Αγρονόμο – 

Τοπογράφο Μηχανικό, με έδρα στο Βόλο, οδός Κονδυλάκη 11, με Α.Μ. 19800, τάξης 

Α’ για τις κατηγορίες 13 & 16, έναντι του ποσού των 7.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

Στις 18.07.2012 ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας ενέκρινε τη «μελέτη 

οριοθέτησης ρεμάτων Θορικού και υδρολογικής τεκμηρίωσης περί μη ύπαρξης 

ρέματος στην περιοχή Πράσινης Αλεπούς» και πιστοποίησε ότι η μελέτη έχει 

ποσοτικά και ποιοτικά περατωθεί, ο δε Ανάδοχος έχει συμμορφωθεί με τις 

συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του.  
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Η έγκριση και η παραλαβή της μελέτης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 37 του Ν.3316/2005. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

- Τις  διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3316/2005, 

- Την υπ’ αριθμ.98/2009 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής του τέως Δήμου 

Λαυρεωτικής, με την οποία έγινε η απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης, 

- Την με ημερομηνία 18.07.2012 εγκριτική απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου 

αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει και παραλαμβάνει την «μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Θορικού και 

υδρολογικής τεκμηρίωσης περί μη ύπαρξης ρέματος στην περιοχή Πράσινης 

Αλεπούς», η οποία εκπονήθηκε και παραδόθηκε εμπρόθεσμα από τον κο Παπαζήση 

Βασίλειο, Αγρονόμο – Τοπογράφο Μηχανικό, με έδρα στο Βόλο, οδός Κονδυλάκη 11, 

με Α.Μ. 19800, τάξης Α’ για τις κατηγορίες 13 & 16. 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου 
Λαυρεωτικής – τα με ημερομηνία 27.06.2012 και 02.07.2012 πρακτικά της 
Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.: 89/2012    

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 1ο θέμα 

εκτός ημερήσιας διάταξης περί «συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου 

Λαυρεωτικής (πρακτικά με ημερομηνία 27.06.2012 & 02.07.2012)» έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί 

«παροχής οδηγιών για την εφαρμογή του ΠΔ 28/80», η διαδικασία για την επισκευή, 

συντήρηση, αγορά ανταλλακτικών των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των 

ΟΤΑ κλπ, καθορίζεται από τις διατάξεις της αριθμ. 3373/390/20-3-1975 απόφασης 

Υπουργού Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-4-1975 

απόφαση Υπουργού Προεδρίας.  

Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής δεν διαθέτει δικά του συνεργεία 

επισκευής αυτοκινήτων και έτσι η συντήρηση και επισκευή αυτών γίνεται σε ιδιωτικά 

συνεργεία. 
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Για όλες τις απαραίτητες επισκευαστικές εργασίες καθώς και την προμήθεια των 

ανταλλακτικών εισηγείται η αρμόδια «Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής 

Οχημάτων» η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.26/2012 απόφαση Δημάρχου, 

λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο «δελτίο ή εντολή επιθεώρησης» που 

εκδίδει κάθε φορά το Γραφείο Κίνησης. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων με τα 

από 27.06.2012 και 02.07.2012 πρακτικά της, εισηγείται την συντήρηση και επισκευή 

των ακολούθων οχημάτων: 

1. ΚΗΙ 3165 – επιβατικό όχημα: στο όχημα πρέπει να γίνει αντικατάσταση δύο 

(2) φανών πορείας, δύο (2) εξωτερικών καθρεπτών και συντήρηση του αμαξώματος 

από μικροφθορές και διαβρώσεις. 

2. ΚΗΙ 3092 – κλειστό φορτηγό: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του 

διαχωριστικού τοιχώματος μεταξύ του χώρου φόρτωσης και του χώρου επιβατών. 

Επίσης, χρειάζεται επισκευή του μηχανισμού ανοίγματος του παραθύρου και 

αντικατάσταση του εσωτερικού καθρέπτη. 

3. ΚΗΟ 6093 - απορριμματοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει συντήρηση του 

κινητήρα και επισκευή του κιβωτίου ταχυτήτων. 

4. ΚΗΗ 5520 όχημα μεταφοράς απορριμμάτων: στο όχημα πρέπει να γίνει 

συντήρηση του κινητήρα με αντικατάσταση διαφόρων αναλώσιμων. 

5. ΚΗΙ 3071 – ανοικτό φορτηγό: Στο όχημα πρέπει να γίνει συντήρηση του 

συστήματος πέδησης και αλλαγή διαφόρων φίλτρων. 

6. ΚΗΙ 3140 – ανοικτό φορτηγό: στο όχημα πρέπει να γίνει αντικατάσταση του 

ιμάντα του κινητήρα και αλλαγή διαφόρων φίλτρων. 

7. ΜΕ 88151 – πυροσβεστικό όχημα: στο μηχάνημα έργων πρέπει να γίνει 

αντικατάσταση διαφόρων φίλτρων. 

8. ΜΕ 92120 – καλαθοφόρο όχημα: στο όχημα θα πρέπει να γίνει συντήρηση του 

συστήματος ανάρτησης. 

9. ΚΗΟ 6050 απορριμματοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των 

οπίσθιων ελαστικών κίνησης (4 ελαστικά), λόγω του ότι παρουσιάζουν εκτεταμένες 

φθορές. 

10. ΚΗΙ 7345 – Δημοτικό Λεωφορείο: στο όχημα θα πρέπει να γίνει συντήρηση η 

οποία περιλαμβάνει αντικατάσταση διαφόρων φίλτρων, ιμάντων κίνησης και 

στεγανωτικών παρεμβυσμάτων. 

11. ΚΗΟ 5678 – ανοικτό φορτηγό: στο όχημα θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση 

της ποσότητας λιπαντικού του κινητήρα. 
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12. ΚΗΗ 5520 – ελκυστήρας - επικαθήμενο: στο όχημα θα πρέπει να γίνει 

αντικατάσταση των ελαστικών (12 ελαστικά) του ελκυστήρα και του επικαθήμενου. 

13. ΚΗΙ 3165 – ανοικτό φορτηγό: στο όχημα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των 

ελαστικών του (4 ελαστικά). 

14. ΚΗΗ 2285 – ανοικτό φορτηγό: στο όχημα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των 

ελαστικών του (4 ελαστικά). 

15. ΜΕ 59553 – φορτωτής - ακτοκαθαριστής: στο όχημα πρέπει να γίνει 

αντικατάσταση των δύο (2) ηλεκτρικών συσσωρευτών. 

16. ΚΗΗ 2221 - απορριμματοφόρο: στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του 

συστήματος αυξομείωσης των στροφών του κινητήρα και συντήρηση άλλων 

υποσυστημάτων του κινητήρα. Η συντήρηση περιλαμβάνει θα περιλαμβάνει εργασία 

και αντικατάσταση διαφόρων ανταλλακτικών. 

17. ΚΗΙ 3020 – ελκυστήρας - επικαθήμενο: στο όχημα πρέπει να γίνει γενική 

επισκευή του κινητήρα. Η παραπάνω επισκευή θα περιλαμβάνει εργασία και 

αντικατάσταση διαφόρων ανταλλακτικών. 

18. ΚΗΙ 3088 – όχημα μεταφοράς κάδων απορριμμάτων: στο όχημα πρέπει να 

γίνει γενική επισκευή του κινητήρα και του συστήματος μετάδοσης της κίνησης. Η 

παραπάνω επισκευή θα περιλαμβάνει εργασία και αντικατάσταση διαφόρων 

ανταλλακτικών. 

19. ΚΗΙ 7324 – ανοικτό φορτηγό: στο όχημα πρέπει να γίνει συντήρηση του 

συστήματος πέδησης του οχήματος και αλλαγή διαφόρων αναλωσίμων ( φίλτρων). Η 

παραπάνω επισκευή θα περιλαμβάνει εργασία και αντικατάσταση διαφόρων 

ανταλλακτικών. 

20. ΜΕ 66327 – καλαθοφόρο όχημα: στο όχημα (μηχάνημα έργων) θα πρέπει να 

γίνει συντήρηση του συστήματος ιμαντοκίνησης του κινητήρα, η οποία θα 

περιλαμβάνει εργασία και αντικατάσταση διαφόρων ανταλλακτικών. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

− Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80, περί «εκτέλεσης έργων & προμηθειών 

των ΟΤΑ», 

− Την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί «παροχής οδηγιών 

για την εφαρμογή του ΠΔ 28/80», 

− Την υπ’ αριθμ. 3373/390/20-3-1975 απόφασης Υπουργού Προεδρίας, όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 
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− Τα με ημερομηνία 27.06.2012 και 02.07.2012 πρακτικά της Επιτροπής 

Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

1. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3165 επιβατικού οχήματος στον κο Γεώργιο 

Δημ. Μεγαγιάννη, φανοποιείο, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 127, 

με ΑΦΜ 018213100, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 1.179,57 €. Στις ανωτέρω τιμές 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.179,57 € σε βάρος του ΚΑ 15-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία. 

2. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3092 – κλειστού φορτηγού στον Γεώργιο Δημ. 

Μεγαγιάννη, φανοποιείο, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 127, με 

ΑΦΜ 018213100, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 723,30 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 442,80 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία και ποσού 280,50 € σε βάρος του 

ΚΑ 10-6671 για την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών. 

3. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6093 – απορριμματοφόρου στον κο Ρώμα 

Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 

103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 11.346,75 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 2.829,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία και ποσού 8.517,75 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών. 

4. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5520 – οχήματος μεταφοράς απορριμμάτων 

στον κο Ρώμα Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. 

Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 233,70 

€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 233,70 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία. 

5. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3071 ανοικτού φορτηγού στον κο Ρώμα 

Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 

103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 479,70 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 221,40 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία και ποσού 258,30 € σε βάρος του 

ΚΑ 25-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

6. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3140 – ανοικτού φορτηγού στον κο Ρώμα 

Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 

103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 473,55 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 221,40 € σε βάρος του ΚΑ 35-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία και ποσού 252,15 € σε βάρος του 

ΚΑ 35-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

7. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 88151 πυροσβεστικού οχήματος στον κο Ρώμα 

Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 

103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 516,60 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 221,40 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία και ποσού 295,20 € σε βάρος του 

ΚΑ 70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

8. Αναθέτει την επισκευή  του ΜΕ 92120 καλαθοφόρου οχήματος στον κο Ρώμα 

Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 

103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 1.230,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 307,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία και ποσού 922,50 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

9. Αναθέτει την αντικατάσταση των οπίσθιων ελαστικών κίνησης του ΚΗΟ 6050 - 

απορριμματοφόρου στον κο Πέππα Μιλτ. Επαμεινώνδα, εμπόριο ελαστικών – 

βουλκανιζατέρ, με έδρα Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 21, με ΑΦΜ 068072422, Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου, στο ποσό των 2.825,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 2.825,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους για την προμήθεια των ελαστικών. 

10. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7345 – Δημοτικού Λεωφορείου στον κο Λουκά 

Η. Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με 

ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 467,40 € και την προμήθεια των 

απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 833,62 €. Στις ανωτέρω τιμές 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 22 από 28 

Διαθέτει πίστωση ποσού 467,40 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία και ποσού 833,62 € σε βάρος του 

ΚΑ 10-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

11. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 5678 – ανοικτού φορτηγού στον κο Λουκά Η. 

Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με 

ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 92,25 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 92,25 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία. 

12. Αναθέτει την αντικατάσταση δώδεκα (12) ελαστικών στο ΚΗΗ 5520 – 

ελκυστήρα - επικαθήμενου στον κο Λιέπουρη Παναγιώτη, εμπόριο ελαστικών – 

βουλκανιζατέρ, με έδρα Λ. Αθηνών – Σουνίου & 28ης Οκτωβρίου, στην Κερατέα, με 

ΑΦΜ 022119600, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 8.317,26 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 8.317,26 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την προμήθεια των ελαστικών. 

13. Αναθέτει την αντικατάσταση ελαστικών στο ΚΗΙ 3165 – ανοικτό φορτηγό στον 

κο Λιέπουρη Παναγιώτη, εμπόριο ελαστικών – βουλκανιζατέρ, με έδρα Λ. Αθηνών – 

Σουνίου & 28ης Οκτωβρίου, στην Κερατέα, με ΑΦΜ 022119600, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο 

ποσό των 300,12 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 300,12 € σε βάρος του ΚΑ 10-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την προμήθεια των ελαστικών. 

14. Αναθέτει την αντικατάσταση τεσσάρων (4) ελαστικών στο ΚΗΗ 2285 – ανοικτό 

φορτηγό στον κο Λιέπουρη Παναγιώτη, εμπόριο ελαστικών – βουλκανιζατέρ, με έδρα 

Λ. Αθηνών – Σουνίου & 28ης Οκτωβρίου, στην Κερατέα, με ΑΦΜ 022119600, Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου, στο ποσό των 420,02 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 420,02 € σε βάρος του ΚΑ 35-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την προμήθεια των ελαστικών. 

15. Αναθέτει την προμήθεια ηλεκτρικών συσσωρευτών για το ΜΕ 59553 – 

φορτωτή - ακτοκαθαριστή στον κο Παγουλάτο Γεράσιμο, εμπόριο ανταλλακτικών 

αυτοκινήτων, με έδρα Λεωφ. Αθηνών, στο Λαύριο, με ΑΦΜ 102634161, Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου, στο ποσό των 270,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 270,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την ανωτέρω προμήθεια. 
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16. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 2221 - απορριμματοφόρου στον κο Ρώμα 

Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 

103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 676,50 € και την 

προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών στο ποσό των 1.672,80 €. Στις 

ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 676,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

1.672,80 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

17. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3020 – ελκυστήρα - επικαθήμενου στον κο 

Ρώμα Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – 

Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 1.476,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και την προμήθεια των απαραίτητων 

ανταλλακτικών στο ποσό των 2.183,25 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.476,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

2.183,25 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

18. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3088 – οχήματος μεταφοράς κάδων 

απορριμμάτων στον κο Ρώμα Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, 

Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 

12.300,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και την προμήθεια των απαραίτητων 

ανταλλακτικών στο ποσό των 5.307,45 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 12.300,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του 

προϋπολογισμού εξόδων του δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της 

εργασίας και ποσού 5.307,45 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των 

ανταλλακτικών. 

19. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7324 – ανοικτού φορτηγού στον κο Ρώμα 

Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 

103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 553,50 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και την προμήθεια των απαραίτητων 

ανταλλακτικών στο ποσό των 418,20 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 553,50 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

418,20 € σε βάρος του ΚΑ 25-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

20. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 66327 – καλαθοφόρου οχήματος στον κο Ρώμα 

Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 
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103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 553,50 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και την προμήθεια των απαραίτητων 

ανταλλακτικών στο ποσό των 953,25 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 553,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

953,25 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

21. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις εκτέλεσης 

εργασιών επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών. 

22. Τα σχετικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στα ονόματα των δικαιούχων 

αναδόχων και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Εκτός του ΦΠΑ, κάθε είδους φόροι, 

εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν τους Αναδόχους. 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Άσκηση πολιτικής αγωγής σε υποθέσεις 
πυρκαγιών» 
Αρ. Απόφ.: 90/2012    

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 2ο θέμα 

εκτός ημερήσιας διάταξης περί «άσκησης πολιτικής αγωγής σε υποθέσεις 

πυρκαγιών» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 28.07.2012 

εισηγητικό έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου όπου αναφέρονται τα εξής: 

Σε συνέχεια του συνημμένου υπ’ αριθμ. πρωτ: 17368/23.07.2012 εσωτερικού 

εγγράφου του Αντιδημάρχου, κ. Σταύρου Ρόζη, σχετικά με την πυρκαγιά που 

πραγματοποιήθηκε στην περιοχή  Τρέπια - Μπούρτζες – Διόνυσος την Πέμπτη 

19.07.2012, σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να κρίνει και να 

αποφασίσει την άσκηση πολιτικής αγωγής εκ μέρους του δήμου Λαυρεωτικής (δια του 

νομίμου εκπροσώπου του κ. Δημάρχου), καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής 

διαδικασίας των γνωστών υποθέσεων των πρόσφατων πυρκαγιών. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 82 επ.), η 

δήλωση του πολιτικώς ενάγοντα γίνεται με έγγραφο και πρέπει οπωσδήποτε να 

περιέχει συνοπτική έκθεση της υπόθεσης για την οποίαν παρίσταται ως πολιτική 

αγωγή, τους λόγους στους οποίους στηρίζεται το δικαίωμα παράστασης, καθώς και 

διορισμό αντικλήτου. 

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου 72, παρ.3 & 4, προβλέπεται 

ότι: 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 25 από 28 

Είτε η Οικονομική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να παραπέμψει, λόγω 

σοβαρότητας το ζήτημα αυτό της αρμοδιότητας της, στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

Είτε το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει (με δική του πρωτοβουλία) 

ότι θα ασκήσει λόγω του θέματος την αρμοδιότητα αυτή της Οικονομικής Επιτροπής. 

Έτσι λοιπόν, για τα θέματα των πρόσφατων πυρκαγιών η άσκηση πολιτικής 

αγωγής εκ μέρους του Δήμου, μπορεί να γίνει κατά τους ανωτέρω τρεις τρόπους. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− Το από 28.07.2012 εισηγητικό έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ:17368/23.07.2012 εσωτερικό έγγραφο του Αντιδημάρχου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Επειδή ο Δήμος Λαυρεωτικής είναι παθών από τη συμπεριφορά των 

κατηγορούμενων …………………, να ασκήσει δια του νομίμου εκπροσώπου του, 

Δημάρχου κου Κωνσταντίνου Λεβαντή του Χρήστου, παράσταση πολιτικής αγωγής 

κατά των ανωτέρω κατηγορούμενων για ηθική βλάβη που υπέστη από τα αδικήματα 

του εμπρησμού σε δάσος από αμέλεια και του εμπρησμού από αμέλεια εκ του 

οποίου θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για 

άνθρωπο για 44 ευρώ με επιφύλαξη και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο όπως παρασταθεί 

κατά τη δικάσιμο της ………… ενώπιον του ……………. και καταθέσει ως πολιτικώς 

ενάγων. 

Β. Εξουσιοδοτεί το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Αλέξανδρο Τσώνο 

του Ηρακλή να παρασταθεί στην ανωτέρω δικάσιμο προς προάσπιση των 

συμφερόντων του Δήμου και να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής κατά των 

ανωτέρω κατηγορουμένων για ηθική βλάβη που υπέστη ο Δήμος Λαυρεωτικής για  

44 ευρώ με επιφύλαξη για τα αδικήματα του εμπρησμού σε δάσος από αμέλεια και 

του εμπρησμού από αμέλεια εκ του οποίου θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για 

ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο. 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπάνης για τα υδροφόρα 
οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 
στην περιοχή της Λαυρεωτικής (πυρκαγιές στις 16.06.2012 και 19.07.2012) 
Αρ. Απόφ.: 91/2012    

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 3Ο θέμα 
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εκτός ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης δαπάνης  για τα υδροφόρα οχήματα που 

χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στην περιοχή της 

Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ.δ του Ν.3852/2010 η 

Οικονομική Επιτροπή καθίσταται κατ’ εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά 

επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση έργων σε 

εργοληπτική επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β του 

Π.Δ/τος 171/87 καθώς και προμηθειών του άρθρου 23 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ, όπως 

επίσης και της παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών, σε εξαιρετικά 

επείγουσες περιπτώσεις, εκτός αν το Δημοτικό Συμβούλιο έχει διακρατήσει τη σχετική 

αρμοδιότητα με ειδική απόφασή του ή η Οικονομική Επιτροπή έχει παραπέμψει τη 

λήψη της σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Στην περιοχή της Λαυρεωτικής, μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μήνα, 

προκλήθηκαν δύο καταστροφικές πυρκαγιές, οι οποίες προκάλεσαν ανεπανόρθωτες 

ζημιές σε κατοικίες, καλλιεργήσιμη γη, δασικές εκτάσεις.  

Πρόκειται για την πυρκαγιά της 16ης και 17ης Ιουνίου 2012 που έπληξε 

περιοχές της Λαυρεωτικής όπως: Άγιος Κωνσταντίνος, Λεγραινά, Δροσιά, 

Μαλιαστέκα, Συντερίνα, Αρί, Παναρίτη, Μετόχι, Μεγάλα Πεύκα, Κατούσα, Χάρακας, 

Αγ. Φωτεινή, Προφήτης Ηλίας και την πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου 2012 που έπληξε τις 

περιοχές Διόνυσο, Τρέπες, Δασκαλειό. 

Για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών αυτών ο Δήμος κάλεσε υδροφόρα 

οχήματα προκειμένου να συνδράμουν στην προσπάθεια του Πυροσβεστικού 

Σώματος και της Ομάδας Πυρασφάλειας του Δήμου. 

Η πυρκαγιά ως φαινόμενο εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών 

καταστροφών αφού θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και προκαλεί καταστροφές 

στις περιουσίες και στο περιβάλλον. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεσης 

στους κάτωθι αναφερόμενους: 

1- ΠΟΛΥΖΟ ΓΕΩΡΓΙΟ  

2- ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

οι οποίοι κλήθηκαν από το Δήμο να διαθέσουν τα οχήματά τους, προκειμένου να 

βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που έπληξαν την περιοχή της 

Λαυρεωτικής στις 16 – 17.06.2012 και 19.07.2012. 

Αναλυτικά τα οχήματα που διέθεσαν και οι ώρες εργασίας έχουν ως ακολούθως: 
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1. Πολύζος Γεώργιος, υδρομεταφορέας, με έδρα Πανός 24, Κερατέα, με ΑΦΜ 

106530850, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΧΗΜΑ ΘΕΣΗ ΩΡΕΣ ΤΙΜΗ / ΩΡΑ ΔΑΠΑΝΗ 

16.06-17.06.12 ΖΧΜ 3030 

ΛΕΓΡΑΙΝΑ, 

ΜΕΤΟΧΙ, 

ΜΕΓΑΛΑ 

ΠΕΥΚΑ, 

ΣΥΝΤΕΡΙΝΑ 

36 40,00 1.440,00 

19.07.2012 ΖΧΜ 3030 ΔΙΟΝΥΣΟΣ, 

ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ 

16 40,00 640,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.080,00 

Φ.Π.Α. 23% 478,40 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2.558,40 

2. Αλεξίου Μιχαήλ, υπηρεσίες διανομής νερού, με έδρα Λ. Αθηνών – Σουνίου, 

Κερατέα, με ΑΦΜ 125430185, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΧΗΜΑ ΘΕΣΗ ΩΡΕΣ ΤΙΜΗ / ΩΡΑ ΔΑΠΑΝΗ 

16.06-19.06.12 

ΖΧΙ 7777 

ΑΓΙΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΣΥΝΤΕΡΙΝΑ 

35 40,00 1.400,00 

ΥΧΜ 3391 ΔΡΟΣΙΑ, 

ΜΑΛΙΑΣΤΕΚΑ, 

ΑΡΙ, ΛΕΓΡΑΙΝΑ, 

ΧΑΡΑΚΑΣ 

40 40,00 1.600,00 

19.07.2012 ΥΧΜ 3391 ΚΑΚΗ 

ΘΑΛΑΣΣΑ, 

ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ 

10 40,00 400,00 

ΣΥΝΟΛΟ 3.400,00 

Φ.Π.Α. 23% 782,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 4.182,00 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72, πρ.1δ του Ν.3852/2010, 

− Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη που προέκυψε λόγω των πυρκαγιών που 

έπληξαν την περιοχή της Λαυρεωτικής, 
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− Το γεγονός ότι δεν ήταν δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για 

τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες, 

− Τις επισυναπτόμενες αναλυτικές καταστάσεις ωρών εργασίας που δόθηκαν από 

τους κ.κ. Πολύζο Γεώργιο και Αλεξίου Μιχαήλ 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εγκρίνει τις δαπάνες για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τις πυρκαγιές 

που έπληξαν το Δήμο Λαυρεωτικής ως ακολούθως: 

Πολύζος Γεώργιος, υδρομεταφορέας, με έδρα Πανός 24, Κερατέα, με ΑΦΜ 

106530850, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, ποσό 1.771,20 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70-6495.001 και 

ποσό 787,20 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70-6414.002 του προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμου οικονομικού έτους 2012. 

Αλεξίου Μιχαήλ, υπηρεσίες διανομής νερού, με έδρα Λ. Αθηνών – Σουνίου, Κερατέα, 

με ΑΦΜ 125430185, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, ποσό 4.182,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70-

6414.002 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012. 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 

 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Κατσουνάκης Κυριάκος 

 

Κατσίκης Κωνσταντίνος 

 

Παπανικολάου Νικόλαος 

 

Σαλίβερος Γεώργιος 

 

 Παμφίλης Απόστολος        
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