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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο  Τ Ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Τ Η Σ  2 4 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 16ης Σεπτεμβρίου 2016  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 16 Σεπτεμβρίου 2016 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 14:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 12.09.2016 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Δημήτριος Δράκος (ως 
αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού Σταύρου Κρητικού), Ηλίας Στουραΐτης,  
Παναγιώτης Τσίκλος 

Απόντα μέλη  : 2 
Κωνσταντίνος Λεβαντής, Λάμπρος Μπουκουβάλας 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση οργάνων για τη διενέργεια διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 
Αρ. Απόφ.: 157/2016 

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 «συγκρότησης οργάνων για τη 

διενέργεια διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 14944/09.09.2016 
εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
«Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) απαιτείται η 

συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων για τη διενέργεια διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.  

Η συγκρότησή τους γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 221 παρ. 3).  

Η συγκρότηση των γνωμοδοτικών οργάνων μπορεί να είναι για  συγκεκριμένη σύμβαση 

ή   περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη 

οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή 

συμβάσεων. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
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Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που 

δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. 

Ορίζονται τρία (3) τακτικά μέλη μαζί με τα αναπληρωματικά τους, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας (Ν.2690/99). 

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα 

αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 

β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, 

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης 

καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των 

προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της 

διαδικασίας, 

στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, 

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί 

της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του 

αναδόχου και 

η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον Ν.4412/2016 ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται 

ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής. 

Στις διατάξεις της παρ.7 του ιδίου άρθρου αναφέρεται ότι στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων 

μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 379 

παρ.6 του Ν.4412/2016, σχετικά με το Μη.Π.Υ.Δη.Συ.: ‘’Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 

4 του άρθρου 344 αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του δεύτερου 

εδαφίου της ίδιας παραγράφου.’’ 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε στη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων για τη 

διενέργεια διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.» 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1 του Ν.3852/2010 «Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο 

παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες…….ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, 

συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να 

συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες». 
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Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, εξειδικεύοντας τις 
αρμοδιότητες της,  τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, τη λειτουργία και τη διάρκεια της.  

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

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

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

− Την αριθμ. πρωτ:14944/09.09.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− Την κατάσταση του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Δήμου 
Λαυρεωτικής 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Συγκροτεί επιτροπή διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ως κατωτέρω: 
Τακτικά Μέλη 
1. Λυδία Ιορδανίδου ΠΕ1 
2. Ιωάννης Λιέπουρης, ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων 
3. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 
Αναπληρωματικά Μέλη 
1. Αικατερίνη Γουδέλη, ΤΕ17 Διοικητικού – Λογιστικού 
2. Δημήτριος Πανάγιος, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 
3. Αντωνία Αντωνίου, ΔΕ1 Διοικητικού 
Β. Ορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ως κατωτέρω: 
α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 
β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης,  
γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,  
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης 
καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 
ε) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των 
προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της 
διαδικασίας,  
στ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,  
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί 
της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του 
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αναδόχου. 
Γ. Η ανωτέρω Επιτροπή έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2016. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν 
από το ίδιο όργανο.  

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου (ανακοπή και αίτηση αναστολής) 
του Δήμου Λαυρεωτικής κατά της υπ’ αριθμ.23/2016 διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε από το 
Ειρηνοδικείο Λαυρίου (ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΙ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Ο.Ε.) 
Αρ. Απόφ.: 158/2016 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου 

(ανακοπή και αίτηση αναστολής) του Δήμου Λαυρεωτικής κατά της υπ’ αριθμ.23/2016 διαταγής 

πληρωμής που εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Λαυρίου (ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΙ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Ο.Ε.)», έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Η Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΙ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Ο.Ε.» υπέβαλε 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου αίτηση και πέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθμ.23/2016 διαταγής 
πληρωμής εναντίον του Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία μας υποχρεώνει να της καταβάλουμε τα 
κατωτέρω ποσά: 

1. Για επιδικασθέν κεφάλαιο 7.047,83 ευρώ. 
2. Για νομίμους τόκους του κεφαλαίου από την επομένη της παρέλευσης των δέκα (10) ημερών από της 

εκδόσεως ενός εκάστου τιμολογίου (για την παροχή των υπηρεσιών) μέχρι την ημέρα έκδοσης της 
διαταγής πληρωμής 134,09 ευρώ. 

3. Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 210,00 ευρώ. 
4. Για σύνταξη επιταγής 210,00 ευρώ. 
5. Για έκδοση ακριβούς αντιγράφου εξ απογράφου μετά των αντιγραφικών δικαιωμάτων, επίδοση 

τούτου και οδοιπορικά 150,00 ευρώ 
Συνολικά: 7.751,92 ευρώ, νομίμως εντόκως από της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής μέχρι 

εξοφλήσεως. 
Η ανωτέρω διαταγή πληρωμής κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας στις 07.09.2016 και πήρε αριθμό 

πρωτοκόλλου 14780/07.09.2016. 
Σύμφωνα με το νόμο, ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει το δικαίωμα να ασκήσει το ένδικο μέσο της 

ανακοπής κατά της διακοπής πληρωμής μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την 
επίδοση αυτής, η ευδοκίμηση, ωστόσο, του οποίου είναι αμφίβολη, καθώς ο Δήμος Λαυρεωτικής 
παρέλαβε τα εμπορεύματα. 
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Συγκεκριμένα, από την ανάγνωση της διαταγής πληρωμής, προκύπτει ότι αφορά προφορικές 
συμβάσεις πώλησης εμπορευμάτων, μεταξύ της αιτούσας εταιρείας και του Δήμου Λαυρεωτικής, δυνάμει 
των οποίων συμφωνήθηκε αμοιβαίως και η αιτούσα παρέδωσε διάφορες ποσότητες εμπορευμάτων, με 
τα ακόλουθα δελτία αποστολής – τιμολόγια: 49/08.04.2016, 50/20.04.2016,51/29.04.2016, 
52/05.05.2016, 53/12.05.2016, 54/25.05.2016, 55/02.06.2016, 56/14.06.2016, 57/26.06.2016. 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής παρέλαβε και υπέγραψε τα δελτία αποστολής - τιμολόγια πώλησης 
αγαθών, επιβεβαιώνοντας την προσήκουσα παράδοση και παραλαβή των εμπορευμάτων. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στο αριθμ. πρωτ: 14991/12.09.2016 έγγραφό του, σχετικά με 
τη διαταγή πληρωμής της εταιρείας «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΙ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Ο.Ε.», αναφέρει μεταξύ άλλων ότι 
για να φέρει αποτέλεσμα ενδεχόμενη ανακοπή, πρέπει να υπάρχουν σχετικά βάσιμα επιχειρήματα, ώστε 
να αποκρουσθούν οι αιτούμενες οφειλές του Δήμου, καθώς και ο σχετικός φάκελος της συναλλαγής με 
την εταιρεία. Επίσης, μόνη η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση. 

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
αρμόδιο όργανο να αποφασίσει σχετικά με την άσκηση ή μη ανακοπής είναι η Οικονομική Επιτροπή, ο 
κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έπειτα από διαλογική 
συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
να μην ασκηθεί ανακοπή κατά της υπ’ αριθμ.23/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, 
με την οποία ο Δήμος Λαυρεωτικής διατάσσεται να καταβάλει στην Ομόρρυθμη Εταιρεία με την 
επωνυμία «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΙ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Ο.Ε.», το συνολικό ποσό των 7.751,92 ευρώ, νομίμως 
εντόκως από της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής μέχρι εξοφλήσεως, για τα εμπορεύματα που 
παρέδωσε η ως άνω εταιρεία στο Δήμο Λαυρεωτικής. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου (ανακοπή και αίτηση αναστολής) 
του Δήμου Λαυρεωτικής κατά της υπ’ αριθμ.24/2016 διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε από το 
Ειρηνοδικείο Λαυρίου (ΡΗΓΑΝ ΜΠΕΤΟΝ) 
Αρ. Απόφ.: 159/2016 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου 

(ανακοπή και αίτηση αναστολής) του Δήμου Λαυρεωτικής κατά της υπ’ αριθμ.24/2016 διαταγής 

πληρωμής που εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Λαυρίου (ΡΗΓΑΝ ΜΠΕΤΟΝ)», έθεσε υπόψη των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
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Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΡΗΓΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο “ΡΗΓΑΝ ΜΠΕΤΟΝ”, υπέβαλε ενώπιον 
του Ειρηνοδικείου Λαυρίου αίτηση και πέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθμ.24/2016 διαταγής πληρωμής 
εναντίον του Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία μας υποχρεώνει να της καταβάλουμε τα κατωτέρω ποσά: 

6. Για επιδικασθέν κεφάλαιο 12.300,00 ευρώ. 
7. Για νομίμους τόκους του κεφαλαίου από την επομένη της παρέλευσης των 10 ημερών από της 

εκδόσεως ενός εκάστου τιμολογίου (για την παροχή των υπηρεσιών) μέχρι την ημέρα έκδοσης της 
διαταγής πληρωμής 465,72 ευρώ. 

8. Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 295,00 ευρώ. 
9. Για σύνταξη επιταγής 295,00 ευρώ. 
10. Για έκδοση ακριβούς αντιγράφου εξ απογράφου μετά των αντιγραφικών δικαιωμάτων, επίδοση 

τούτου και οδοιπορικά 150,00 ευρώ 
Συνολικά: 13.505,72 ευρώ, νομίμως εντόκως από της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής μέχρι 

εξοφλήσεως. 
Η ανωτέρω διαταγή πληρωμής κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας στις 07.09.2016 και πήρε αριθμό 

πρωτοκόλλου 14781/07.09.2016. 
Σύμφωνα με το νόμο ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διακοπής 

πληρωμής μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοση αυτής. 
Από την ανάγνωση της διαταγής πληρωμής, προκύπτει ότι αφορά προφορική σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών, η οποία συμφωνήθηκε προφορικώς μεταξύ της αιτούσας εταιρείας και του Δήμου 
Λαυρεωτικής, δυνάμει της οποίας συμφωνήθηκε αμοιβαίως και η αιτούσα παρείχε εργασίες 
αποψίλωσης με μηχανήματα και πεζούς χρήστες των αλσυλλίων, των δημοτικών οικοπέδων, των 
ρεμάτων και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρομία κλπ) στις Δημοτικές Ενότητες Λαυρίου και 
Κερατέας, από χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά. 

Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών η αιτούσα εταιρεία εξέδωσε τα υπ’ 
αριθμ.28/19.01.2016 και 29/26.02.2016 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.  Ο Δήμος Λαυρεωτικής 
παρέλαβε δια του νομίμου εκπροσώπου του και υπέγραψε τα σχετικά τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, 
επιβεβαιώνοντας την προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών και εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού των 
δημοτικών χώρων, καθώς και τη συμφωνηθείσα χρέωσή τους. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στο αριθμ. πρωτ: 14991/12.09.2016 έγγραφό του, σχετικά με 
τη διαταγή πληρωμής της εταιρείας «ΡΗΓΑΝ ΜΠΕΤΟΝ», αναφέρει μεταξύ άλλων ότι για να φέρει 
αποτέλεσμα ενδεχόμενη ανακοπή, πρέπει να υπάρχουν σχετικά βάσιμα επιχειρήματα, ώστε να 
αποκρουσθούν οι αιτούμενες οφειλές του Δήμου, καθώς και ο σχετικός φάκελος της συναλλαγής με την 
εταιρεία. Επίσης, μόνη η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση. 
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Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
αρμόδιο όργανο να αποφασίσει σχετικά με την άσκηση ή μη ανακοπής είναι η Οικονομική Επιτροπή, ο 
κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έπειτα από διαλογική 
συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
να μην ασκηθεί ανακοπή κατά της υπ’ αριθμ.24/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, 
με την οποία ο Δήμος Λαυρεωτικής διατάσσεται να καταβάλει στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 
«ΡΗΓΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το 
διακριτικό τίτλο «ΡΗΓΑΝ ΜΠΕΤΟΝ», το συνολικό ποσό των  13.505,72 ευρώ, νομίμως εντόκως από της 
επιδόσεως της διαταγής πληρωμής μέχρι εξοφλήσεως, για τις υπηρεσίες – εργασίες αποψίλωσης που 
παρείχε η ως άνω εταιρεία στο Δήμο Λαυρεωτικής. 
 
ΘΕΜΑ: Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (έγκριση των αρ. πρωτ: 
14947/05.09.2016 & 14948/05.09.2016 αποφάσεων της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής 
Οχημάτων) 
Αρ. Απόφ.: 160/2016 

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 «επισκευής και συντήρησης 

οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (έγκριση των αρ. πρωτ: 14947/05.09.2016 & 14948/05.09.2016  
αποφάσεων της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων)», 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. 

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.27/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής, λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο 
«δελτίο ή εντολή επιθεώρησης» που εκδίδει κάθε φορά το Γραφείο Κίνησης. 
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων με την αριθμ. πρωτ: 
14947/05.09.2016 απόφασής της, εισηγείται την επισκευή των κάτωθι οχημάτων: 
1. ΜΕ 123868 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 440,20 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται ως: 

ΕΡΓΑΣΙΑ:     186,00 ευρώ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:      254,20 ευρώ 
 
Με την αριθμ. πρωτ: 14948/05.09.2016 απόφασή της, η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων 
εισηγείται την επισκευή των κάτωθι οχημάτων: 
1. ΜΕ 123869 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 410,39 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται ως: 

ΕΡΓΑΣΙΑ:          297,60 ευρώ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:          112,79 ευρώ 
Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 

σχετικά με την έγκριση των ανωτέρω αποφάσεων της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων 
και τη διάθεση των πιστώσεων σε βάρος των σχετικών ΚΑ του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, προκειμένου να γίνει η επισκευή των οχημάτων. 

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, 

− Την αριθμ. πρωτ: 14947/05.09.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων και τη συνημμένη σε αυτή εντολή τεχνικής επιθεώρησης, 

− Την αριθμ. πρωτ: 14948/05.09.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων και τη συνημμένη σε αυτή εντολή τεχνικής επιθεώρησης 
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την  αριθμ. πρωτ: 14947/05.09.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων σχετικά με την επισκευή του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 123868 πυροσβεστικού οχήματος 
του Δήμου Λαυρεωτικής. 
Β. Εγκρίνει την  αριθμ. πρωτ: 14948/05.09.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων σχετικά με την επισκευή του μηχανήματος έργου του Δήμου Λαυρεωτικής με αριθμό 
κυκλοφορίας ΜΕ 123869 πυροσβεστικού οχήματος. 
Γ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 70-6263.001 του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής 
έτους 2016, ως κατωτέρω: 

  Α/Α ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ 
1 ΜΕ 123868 70-6263.001 440,20 
2 ΜΕ 123869 70-6263.001 410,39 

Δ. Τα σχετικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στο όνομα του δικαιούχου αναδόχου και με βάση τα 
νόμιμα δικαιολογητικά. Εκτός του ΦΠΑ, κάθε είδους φόροι, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί της από 05.05.2016 αγωγής του κου Παναγιώτη Λιάτσου ενώπιον 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
Αρ. Απόφ.: 161/2016 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «της από 05.05.2016 αγωγής του κου 

Παναγιώτη Λιάτσου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:14688/07.09.2016 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του 
Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 
     « Επί της από 5-5-2016 αγωγής του Παναγιώτη Λιάτσου ενώπιον του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών, 

με την οποίαν ως πρώην εργαζόμενος στο Δήμο, ζητούσε να αναγνωρισθεί ότι οι διαδοχικές συμβάσεις  

αποτελούσαν μία ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, με την οποίαν συνδεόταν με 

το Δήμο ως υδραυλικός –εργάτης ύδρευσης, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1273/2016 απόφαση του ως άνω 

δικαστηρίου, η οποία  έκανε δεκτή την αγωγή και υποχρέωσε τον Δήμο να απασχολεί τον ενάγοντα 

σύμφωνα με την  σύμβαση αυτή.  

     Η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε στον Δήμο στις 5/9/2016 και επομένως  «τρέχει» έκτοτε η  μηνιαία 

προθεσμία  ασκήσεως ή μη εφέσεως εκ μέρους του Δήμου, για την οποίαν πρέπει να αποφασίσει  

αρμοδίως  η Οικονομική Επιτροπή.» 

     Να σημειωθεί  ενημερωτικώς  ότι, ο Δήμος με τη στάση του και με την μαρτυρική κατάθεση  στο 

ακροατήριο, διευκόλυνε τον ενάγοντα, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της Υπηρεσίας. 
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Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με την υπ’ 
αριθμ.1273/2016 απόφασή του, η οποία πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με αριθμ. πρωτ:14535/05.09.2016, 
το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών)  δέχτηκε την αγωγή του κου Λιάτσου 
κατά του Δήμου Λαυρεωτικής, αφού αναγνώρισε ότι ο ανωτέρω συνδέεται με το Δήμο με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από την έναρξη της απασχόλησής του. Περαιτέρω υποχρέωσε 
το Δήμο να αποδέχεται προσηκόντως τις υπηρεσίες του ενάγοντα και να τον απασχολεί καταβάλλοντας 
τις νόμιμες αποδοχές που αντιστοιχούν στην υπηρεσιακή του εξέλιξη. 

Ο ανωτέρω εργαζόμενος παρέχει την εργασία του στο Δήμο επί σειρά ετών με ανανεούμενες 
διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτονταν για την κάλυψη των πρόσκαιρων 
και έκτακτων αναγκών. Επίσης, η υπ’ αριθμ. 1273/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών δεν αφορά μισθολογικές απαιτήσεις και διαφορές του Δήμου με τον ως άνω εργαζόμενο, αλλά 
αναγνωρίζει τη μορφή της εργασιακής του σχέσης. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε επί αναγνωριστικής 
αγωγής του κου Λιάτσου και όχι επί αγωγής διεκδίκησης δεδουλευμένων ή άλλων μισθολογικών 
παροχών και επιδομάτων.  

Η απαγόρευση παραίτησης από τα ένδικα μέσα αφορά ρητά μόνο τις μισθολογικές διαφορές. 
Κατά συνέπεια η υπόθεση αυτή δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις του άρθρου 103 του Ν.3463/2006 και  του 
27 του Ν.3013/2012 με βάση το οποίο, προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις κάθε μορφής, 
περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, 
ο δικαστικός συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης. 

Ο Δήμος έχει ηθικό καθήκον να αποδεχτεί την εν λόγω δικαστική απόφαση, αφού ο  
συγκεκριμένος εργαζόμενος πράγματι καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου.  

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

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− την αριθμ. πρωτ:14688/07.09.2016 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

− την αριθμ.1273/2016 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών 
Διαφορών) 

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

τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 1273/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών), η οποία εκδόθηκε επί της από 05.05.2016 αγωγής του κου 
Παναγιώτη Λιάτσου. 
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ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 162/2016 

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 «διάθεσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010», 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 ΔΥ/12.09.2016 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες 
στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010, καθώς και το ΔΥ/12.09.2016 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 προϋπολογισμού έτους 2016, όπως αναφέρονται ακολούθως: 

Α/Α Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΥ 

1 20-6262.003 Εργασίες καθαρισμού Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου (παγία προκαταβολής) 5.000,00 € 1.000,00 € 675 

2 30-7333.006 Συντήρηση & επισκευή οδικού δικτύου Αγίου 
Κωνσταντίνου (παγία προκαταβολή) 14.589,51 € 1.000,00 € 676 

3 35-6693.001 
Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων 
και βελτιωτικών εδάφους Δημοτικής Ενότητας 
Λαυρίου (παγία προκαταβολή) 

5.000,00 € 300,00 € 677 

4 35-6693.002 
Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων 
και βελτιωτικών εδάφους Δημοτικής Ενότητας 
Κερατέας (παγία προκαταβολή) 

5.000,00 € 300,00 € 678 

5 30-6261.004 Προμήθεια χρωμάτων για τη συντήρηση σχολικών 
κτιρίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 50.000,00 € 1.267,50 € 679 

6 00-8261.001 Λοιπές επιστροφές εσόδων (λόγω αποφάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου) 5.000,00 € 3.500,00 € 680 

7 30-7135.001 Προμήθεια σχολικών πινακίδων για σχολεία 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 12.000,00 € 1.488,00 € 681 

8 15-6261.001 Συντήρηση - επισκευή κτιρίων (παγία προκαταβολή) 45.000,00 € 1.000,00 € 682 
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10 20-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (παγία 
προκαταβολή) 3.000,00 € 1.000,00 € 683 

11 35-6264 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων (παγία 
προκαταβολή) 3.000,00 € 800,00 € 684 

12 20-7135.006 Λοιπός εξοπλισμός (παγία προκαταβολή) 3.000,00 € 150,00 € 685 

13 35-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός (παγία προκαταβολή) 14.000,00 € 500,00 € 686 

       ΣΥΝΟΛΟ 12.305,50 €   

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής (Αναστασία 
Καραγιώργου) 
Αρ. Απόφ.: 163/2016 

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 που πληρώθηκαν 

από την πάγια προκαταβολή του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 15057/13.09.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου 
αναφέρονται τα κατωτέρω: 

Παρακαλώ όπως προβείτε σε έλεγχο των τιμολογίων που πληρώθηκαν από την πάγια 
προκαταβολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Β.Δ/τος 17/5 – 15/06/1959. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΣΟ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ 

1 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

31/08/2016 
 245 10,81€  

2 MANKA 
THEODHOR 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ 
31/08/2016 26 496,00€ 8%=32€ 

3 ΛΑΡΔΗΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

01/09/2016 25 496,00€ 8%=32€ 

4 ΔΟΥΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 01/09/2016 8 496,00€ 4%=16€ 

5 ΑΦΟΙ Ν.&Ι. 
ΛΙΑΓΚΗΣ Ο.Ε. 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 02/09/2016 184 496,00€ 8%=32€ 

6 ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ 
02/09/2016 3542 496,00€ 4%=16€ 

7 ΒΕΡΒΕΡΗ 
ΑΡΙΣΤΕΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ 02/09/2016 4562 456,75€ 4%=14,73€ 

8 
ELTRACTOR-

ΣΙΜΩΤΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

02/09/2016 1645 188,13€ 4%=6,07€ 

9 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS 
Α.Ε.Β.Ε. 

ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 03/09/2016 550081 12,90€  

10 ΔΙΚΑΙΟΥΛΙΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΝΕΡΩΝ-ΚΑΦΕ 05/09/2016 2 192,21€ 4%=6,38€ 
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11 ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

06/09/2016 39 248€ 4%=8€ 

12 
 
 
 
 

ΣΩΦΡΟΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

09/09/2016 655 248€ 4%=8€ 

 
13 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 

Α.Ε. 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 06/09/2016 03072021600029550 2,16€  

    03072021600029547 14,40€  

    03072021600029546 1,70€  

    03072021600029545 2,00€  

    03072021600029549 1,60  

    03072021600029548 4,50€  

   07/09/2016 03072021600029565 1,60€  

   09/09/2016 03072021600029597 1,60€  

    03072021600029596 9,90€  

    03072021600029595 49,68€  

    ΣΥΝΟΛΟ 3.925,94€ 171,18€ 

    ΥΠΟΛΟΙΠΟ 74,06€  

    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 245,24€  

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

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010 

− το άρθρο του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

− την αριθμ.25/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η σύσταση της πάγιας 
προκαταβολής και ο ορισμός υπολόγου υπαλλήλου 

− την αρ. πρωτ:15057/13.09.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής, όπως αυτές αναφέρονται στο 
εισηγητικό μέρος της παρούσας, από την υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής Αναστασία 
Καραγιώργου, συνολικού ύψους 3.925,94 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων σε 
βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 14 από 20 

ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 
00-6221 για την αποστολή αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του Δήμου μέσω ΕΛΤΑ 
Αρ. Απόφ.: 164/2016 

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 1.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 για την αποστολή αλληλογραφίας των 

Υπηρεσιών του Δήμου μέσω ΕΛΤΑ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τη 
ΔΥ/12.09.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
«Σας γνωρίζουμε ότι για την αποστολή αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του Δήμου μας μέσω ΕΛΤΑ 

κρίνεται αναγκαία  η καταβολή της δαπάνης του ποσού των 1.000,00 ευρώ στο όνομα μόνιμου 

υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3852/2010, σε 

συνδυασμό με τα άρθρα 32, 34,37 του από 17-5-59. 

Με την υπ’ αριθμ. 11/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού 

15.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.  

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 

1.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221, στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, Δημητρίου 

Ιατρού. 

Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού από την ανωτέρω αναφερόμενη υπάλληλο παρακαλούμε να 

ορισθεί τρίμηνη από την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος προπληρωμής.» 

Στη συνέχεια, 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, 

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

− τη ΔΥ/12.09.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− την υπ’ αριθμ.11/2016 απόφαση Δημάρχου 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 έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 
00-6221 με τίτλο: «ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016, 
για την αποστολή αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής. 
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Β. Ορίζει ως υπόλογο τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Δημήτριο Ιατρού, ΥΕ1 Κλητήρων - 
Θυρωρών.  
Γ. Η προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, ορίζεται η 30 Νοεμβρίου 
2016, ήτοι ένας (1) μήνας πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους. 
Δ. Η απόδοση του χρηματικού εντάλματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 του 
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη γνωμοδότησης 
– υπομνήματος για την αντίκρουση των εκτιθέμενων στην υπ’ αριθμ.21/2016 Πράξη του 
αρμοδίου Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία επεστράφη το αριθμ.110Α/2016 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής 
Αρ. Απόφ.: 165/2016 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου 

για τη σύνταξη γνωμοδότησης – υπομνήματος για την αντίκρουση των εκτιθέμενων στην υπ’ 

αριθμ.21/2016 Πράξη του αρμοδίου Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία επεστράφη το 

αριθμ.110Α/2016» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Με την υπ’ αριθμ. 21/2016 πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο 

Αγίας Παρασκευής επεστράφη αθεώρητο το χρηματικό ένταλμα πληρωμής 110 Α, οικονομικού έτους 
2016, ποσού 45.000,00 ευρώ, το οποίο εκδόθηκε στο όνομα του Ν.Π.Ι.Δ. «Εταιρεία Αξιοποιήσεως και 
Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου», για την εκπόνηση του έργου με 
τίτλο «Τεχνική μελέτη - μελέτη εφαρμογής - αποκατάσταση περιοχής Καβοδόκανου και εγκατάσταση 
νέων χρήσεων», στο πλαίσιο της από 5 Ιουνίου 2015 προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου 
Λαυρεωτικής και του ως άνω Νομικού Προσώπου.  

Ο Δήμος Λαυρεωτικής προτίθεται να επανυποβάλει το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα πληρωμής, 
αντικρούοντας όσα εκτέθηκαν στην αριθμ.21/2016 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υποστηρίζοντας 
τη νομιμότητα της ανάθεσης του ανωτέρω έργου. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, με το αριθμ. πρωτ: 15040/13.09.2016 έγγραφό του προς την 
Οικονομική Επιτροπή, εισηγείται τα ακόλουθα:  
     «Κύριοι,  

     Σχετικώς με το ζήτημα  της    σύνταξης  γνωμοδότησης - υπομνήματος, για την αντίκρουση  των 

εκτιθέμενων  στην  υπ’ αριθμ.  21/2016  Πράξη του αρμοδίου Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  με 

την οποίαν επεστράφη  το αριθμ. 110/2016 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου και προς 

υποστήριξη της  αποφασισθείσας  σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Εταιρεία Αξιοποίησης 

και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ε.Μ.Π. (ΕΑΔΙΠ/ΕΜΠ) για την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο 
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«Τεχνική βοήθεια στο Δήμο Λαυρεωτικής για την προώθηση καινοτόμων προτάσεων σε θέματα τοπικής 

ανάπτυξης»,  έχω να σας γνωρίσω τα ακόλουθα:  

     Θεωρώ ότι ο Δήμος, λαμβανομένου υπ’ όψη και  του φόρτου εργασίας μου, ως  μόνου δικηγόρου  

χωρίς  κάν γραμματειακή ή  άλλη υποστήριξη, πρέπει να απευθυνθεί σε δικηγορικό γραφείο με ανάλογη 

εξειδίκευση  και εμπειρία, σε αντικείμενα  της  φύσεως του ανωτέρω ζητήματος, με γνώμονα την   

πληρεστέρα  εξασφάλιση  και προστασία των  δικαιωμάτων  και συμφερόντων  του.» 

Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την 
ανάθεση της πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών, Καραβοκύρη Γεώργιο του Ιωάννη, λόγω της 
εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας του σε θέματα διοικητικού δικαίου, να συντάξει γνωμοδότηση - 
υπόμνημα στο Ελεγκτικό Συνέδριο περί επανυποβολής του υπ’ αριθμ. 110/2016 χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής, αντικρούοντας τα όσα εκτίθενται στην υπ’ αριθμ. 21/2016 πράξη της αρμοδίας Επιτρόπου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της ανάθεσης του έργου «Τεχνική μελέτη - 
μελέτη εφαρμογής- αποκατάσταση περιοχής Καβοδόκανου και εγκατάσταση νέων χρήσεων»,. 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010, τεύχος Α’), η Οικονομική Επιτροπή 
είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.  

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με την παρ.1 περ.ε, αποφασίζει για την ανάθεση σε 
δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη α) την απαιτούμενη για τον χειρισμό της υπόθεσης  
επιστημονική εργασία, β) την πολυπλοκότητα των νομικών διατάξεων και θεμάτων του νομικού 
ζητήματος,  γ) την ειδική γνώση και εμπειρία του ανωτέρω δικηγόρου, δ) τη σοβαρότητα του ζητήματος 
για το Δήμο Λαυρεωτικής 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− την αριθμ. πρωτ:15040/13.09.2016 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α - Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Αθηνών Καραβοκύρη Γεώργιο του Ιωάννη, με 
αριθμό μητρώου ΔΣΑ 26876, με έδρα Σόλωνος 92 & Ασκληπιού, στην Αθήνα, να συντάξει γνωμοδότηση 
- υπόμνημα στο Ελεγκτικό Συνέδριο περί επανυποβολής του υπ’ αριθμ. 110/2016 χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής του Δήμου Λαυρεωτικής, αντικρούοντας τα όσα εκτίθενται στην υπ’ αριθμ. 21/2016 πράξη της 
αρμοδίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της ανάθεσης του 
έργου με τίτλο «Τεχνική μελέτη - μελέτη εφαρμογής - αποκατάσταση περιοχής Καβοδόκανου και 
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εγκατάσταση νέων χρήσεων», στο Ν.Π.Ι.Δ. «Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας 
του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου», στο πλαίσιο της από 5 Ιουνίου 2015 προγραμματικής 
σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του ως άνω Νομικού Προσώπου.  
Β - Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 
σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού Νο2 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ανάθεση της 
προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ 
«ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 166/2016 

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 

αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη των 

αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Την υπ’ αριθμ.99/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διενέργεια ηλεκτρονικού 
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του 
Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής. 

2. Την αριθμ.14/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 
535.695,69 ευρώ (με ΦΠΑ). 

3. Την υπ’ αριθμ.100/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η κατάρτιση των 
όρων διακήρυξης του διαγωνισμού. 

4. Την υπ’ αριθμ. 379/2016 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, με την οποία προκηρύχθηκε η 
διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. 

5. Την υπ’ αριθμ.153/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 
Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό ανοικτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού όρισε ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών 
προσφορών την 12η Σεπτεμβρίου 2016 και συνέταξε το πρακτικό Νο2, το οποίο σας θέτω υπόψη: 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ & ΤΟΥ ΝΠΔΔ 
«ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 12 Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα  Δευτέρα 

και ώρα 14:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 

46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.7/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Λαυρεωτικής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν 

σχετικά με την προμήθεια του θέματος στον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε 

με την υπ’ αριθμ.379/2016 και με αριθμ. πρωτ: 11339/07.07.2016 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής.  

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

1. Καρράς Σταμάτης, ΔΕ1 Διοικητικού 

2. Πισσάνος Στυλιανός, ΔΕ29 Οδηγών 

3. Ιορδανίδου Λυδία, ΠΕ1 Οικονομικού Λογιστικού 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 την υπ’ αριθμ.379/2016 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

 την υπ’ αριθμ. 14/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα: «προμήθεια 

υγρών καυσίμων θέρμανσης – κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ 

‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής»,  

 το από 29.08.2016 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, 

 την υπ’ αριθμ. 153/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω 

πρακτικό 

προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «οικονομικές προσφορές» που 

υπέβαλλαν οι διαγωνιζόμενοι. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων 

«οικονομικές προσφορές», ορίστηκε η 12η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12:00. 

Προσφορές κατέθεσαν οι κατωτέρω: 

1. Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ Δ. – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ. Ο.Ε., Λεωφόρος Σουνίου 13, Κερατέα, με ΑΦΜ 999355954, 

Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.  

2. Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε., Θορικό Λαυρίου, με ΑΦΜ 999356023, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου. 

Η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών όπως προσφέρονται ακολούθως 

και συγκριτικά με τις τιμές του προϋπολογισμού μελέτης. 

Συμμετέχων ΔΕ Λαυρεωτικής ΔΕ Κερατέας ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» 
Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. 
ΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε. - 

Βενζίνη αμόλυβδη 0% 
Πετρέλαιο κίνησης 0% 
Πετρέλαιο θέρμανσης 0% 

- 

Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ 
Ο.Ε. 

Βενζίνη αμόλυβδη 0% 
Πετρέλαιο κίνησης 0% 

- Βενζίνη αμόλυβδη 0% 
Πετρέλαιο κίνησης 0% 
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Πετρέλαιο θέρμανσης 0% Πετρέλαιο θέρμανσης 0% 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών 

π ρ ο τ ε ί ν ε ι  
Α. την κατακύρωση της προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δημοτικής 

Ενότητα Κερατέας στην εταιρεία ΛΙΟΥΜΗΣ Δ. – ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε., με έδρα στην Κερατέα, Λεωφόρος 

Σουνίου 13, με ΑΦΜ 999355954, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, με προσφορά ποσοστού μηδέν τοις εκατό (0%) για 

τα είδη: πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης στη νόμιμα διαμορφούμενη 

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

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & 

Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής. Η συνολική προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 182.888,00 ευρώ 

(μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Β. Την κατακύρωση της προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών: (α) της Δημοτικής 

Ενότητα Λαυρεωτικής και (β) του Νομικού Προσώπου «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, με προσφορά 

ποσοστού μηδέν τοις εκατό (0%) για τα είδη πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, βενζίνη super και 

πετρέλαιο θέρμανσης στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά  μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε 

είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής στην εταιρεία Δ. & 
Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε., με έδρα στο Θορικό Λαυρίου, με ΑΦΜ 999356023, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου. Η συνολική 

προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 248.855,52 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα και  διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και των άρθρων 20 και 21 του ΕΚΠΟΤΑ.  

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

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

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

− Το πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών, 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 
αποφασίζει  ομόφωνα  

(α) εγκρίνει στο σύνολό του το πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την 
αξιολόγηση των φακέλων «Οικονομική Προσφορά» που κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό ανοικτό 
διαγωνισμό, ο οποίος προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 379/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής και 
αφορά την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής 
και του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής. 
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(β) κατακυρώνει ως ανάδοχο της προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της 
Δημοτικής Ενότητα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, την εταιρεία ΛΙΟΥΜΗΣ Δ. – ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε., 
με έδρα στην Κερατέα, Λεωφόρος Σουνίου 13, με ΑΦΜ 999355954, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, με προσφορά 
ποσοστού μηδέν τοις εκατό (0%) για τα είδη: πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο 
θέρμανσης στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους 
καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 
πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής. Η συνολική 
προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 182.888,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
(γ) κατακυρώνει ως ανάδοχο της προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών: (ι) της 
Δημοτικής Ενότητα Λαυρεωτικής του Δήμου Λαυρεωτικής και (ιι) του Νομικού Προσώπου «ΚΕΦΑΛΟΣ» 
Δήμου Λαυρεωτικής, με προσφορά ποσοστού μηδέν τοις εκατό (0%) για τα είδη πετρέλαιο κίνησης, 
βενζίνη αμόλυβδη, βενζίνη super και πετρέλαιο θέρμανσης στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά  μέση 
τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το 
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας 
Αττικής, την εταιρεία Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε., με έδρα στο Θορικό Λαυρίου, με ΑΦΜ 999356023, Δ.Ο.Υ. 
Κορωπίου. Η συνολική προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 248.855,52 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ). 

 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Δημήτρης Δράκος 
 
Ηλίας Στουραΐτης  
 
Παναγιώτης Τσίκλος 
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