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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  3 3 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 23ης Δεκεμβρίου 2016  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 23 Δεκεμβρίου 2016 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 11:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 19.12.2016 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Ηλίας 
Στουραΐτης, Παναγιώτης Τσίκλος,  
Απόντα μέλη  : 2 
Κωνσταντίνος Λεβαντής, Λάμπρος Μπουκουβάλας 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 238/2016 

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/19.12.2016 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες 
στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
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αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010, καθώς και το ΔΥ/19.12.2016 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 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΥ 

1 10-7134 Ανταλλακτικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 24.800,00 € 394,00 € Α-915 

2 30-7134 Ανταλλακτικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 10.000,00 € 442,00 € Α-916 

3 15-6232.005 Μίσθωμα κτιρίου για στέγαση ΚΕΠ Κερατέας 11.810,40 € 210,00 € Α-917 

4 20-7131.009 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (αφορά 
υπόλοιπο σύμβασης πρόχειρου διαγωνισμού) 28.912,22 € 15.000,00 € Α-918 

5 00-6031.001 Τακτικές αποδοχές Νομικού Συμβούλου 22.902,60 € 30,60 € Α-919 

6 00-6031.002 Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων 71.814,75 € 24,75 € Α-920 

7 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ - ΤΑΔΥ - Υγειον. 
κλπ ειδικών θέσεων αιρετών 29.170,45 € 2.634,34 € Α-921 

8 00-6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης 4.028,24 € 330,56 € Α-922 

9 00-6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης 127.249,75 € 421,75 € Α-923 

10 00-6492 
Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 
πράξεων 

5.043,98 € 43,98 € Α-924 

11 00-6711.014 Υποχρεωτική επιχορήγηση Σχολικής 
Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΑΠ 130.734,72 € 22.242,16 € Α-925 

12 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης 8.000,00 € 2.000,00 € Α-926 

13 10-6615.002 Εκτυπώσεις - απομαγνητοφωνήσεις 
πρακτικών 18.535,50 € 1.500,00 € Α-927 

14 15-6011.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 121.898,19 € 678,15 € Α-928 

15 15-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων πρόγραμμα 
Βοήθεια στο Σπίτι 26.937,17 € 742,37 € Α-929 

16 15-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 13.689,41 € 516,77 € Α-930 

17 15-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 3.246,75 € 102,10 € Α-931 

18 15-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ 536,20 € 10,00 € Α-932 

19 15-6051.004  Εργοδοτικές εισφορές Υγειονομικού 828,81 € 13,97 € Α-933 

20 20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  68.202,88 € 3.202,88 € Α-934 

21 20-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου 
χρόνου 113.519,96 € 490,00 € Α-935 
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22 20-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ τακτικού 
προσωπικού 4.011,60 € 17,96 € Α-936 

23 20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ 114.967,40 € 530,40 € Α-937 

24 20-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 27.722,30 € 490,93 € Α-938 

25 20-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ με σύμβαση 
αορίστου χρόνου 33.042,17 € 635,04 € Α-939 

26 20-6641 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 281.641,70 € 11.641,70 € Α-940 

27 20-6681 Υλικά φαρμακείου 2.200,00 € 700,00 € Α-941 

28 30-6011.001 Τακτικές αποδοχές 118.748,93 € 9.895,68 € Α-942 

29 30-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου 
χρόνου 54.222,93 € 2.697,09 € Α-943 

30 30-6051.003 Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ 9.930,13 € 417,57 € Α-944 

31 30-6051.008 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ - ΤΥΔΚΥ 2.663,83 € 128,47 € Α-945 

32 30-6052.001 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων με 
σύμβαση αορίστου χρόνου 13.519,78 € 675,90 € Α-946 

33 30-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 4.000,00 € 1.000,00 € Α-947 

34 45-6011.001  Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 32.874,42 € 694,02 € Α-948 

35 45-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ 4.109,15 € 35,75 € Α-949 

36 70-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.500,00 € 1.000,00 € Α-950 

37 00-8131 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 
(ΠΟΕ) 75.172,34 € 31.865,34 € Α-951 

38 00-8212.001  Ταμείο Σύνταξης 47.398,88 € 47.398,88 € Α-952 

39 00-8231.001  Εισφορές σε ασφαλιστικούς φορείς και ταμεία 1.168.084,52 € 118.000,00 € Α-953 

40 10-6654.003  Προμήθεια μελανιών  5.000,00 € 1.190,40 € Α-954 

41 10-6613 Προμήθεια εντύπων & υλικών 
μηχανογράφησης 16.000,00 € 1.200,00 € Α-955 

       ΣΥΝΟΛΟ 281.245,51 €   

 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 186Α/2016 που 
εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.221/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.: 239/2016 

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 «απόδοσης λογαριασμού για το 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 186Α/2016 που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.221/2016 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 
20997/22.12.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
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«Με την υπ’ αριθμ.221/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού 

137,22 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2016, με τίτλο: «φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού» για την 

τοποθέτηση φωτιστικού σώματος.  

Με την ίδια  ως άνω απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος ο 

υπάλληλος του Δήμου, Λιούμης Ευάγγελος, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγου – Μηχανικού.  

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την κίνηση 

της πληρωμής και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 135,22 ευρώ, το οποίο του είχε διατεθεί. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου της 

διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού.» 

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 και των άρθρων 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 Β.Δ/τος 

− την υπ’ αριθμ.221/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ:20997/22.12.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 186Α/2016, έτσι όπως 
υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Λιούμη Ευάγγελο, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγου – 
Μηχανικού, από υπόλογο του ποσού που του είχε δοθεί για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ. 
 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 150Α/2016 που 
εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.164/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.: 240/2016 

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 «απόδοσης λογαριασμού για το 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 150Α/2016 που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.164/2016 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 
20996/22.12.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Με την υπ’ αριθμ.164/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού 

1.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 
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οικονομικού έτους 2016, για την αποστολή αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών 

του Δήμου Λαυρεωτικής, μέσω ΕΛΤΑ. 

Με την ίδια  ως άνω απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος ο 

υπάλληλος του Δήμου, Δημήτριος Ιατρού, ΥΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών.  

Τέλος, στην ίδια απόφαση ορίστηκε ότι η απόδοση του λογαριασμού θα πρέπει να γίνει μέχρι την 

30.11.2016. 

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την κίνηση 

της πληρωμής και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των  460,56 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 539,44 ευρώ 

επεστράφη στην Υπηρεσία. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου της 

διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού.» 

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 και των άρθρων 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 Β.Δ/τος 

− την υπ’ αριθμ.164/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ:20996/22.12.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 150Α/2016, έτσι όπως 
υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Δημήτριο Ιατρού, ΥΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών, 
από υπόλογο του ποσού που του είχε δοθεί για την πληρωμή των ΕΛΤΑ. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου Δήμου 
Λαυρεωτικής – απαλλαγή υπολόγου 
Αρ. Απόφ.: 241/2016 

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 «έγκρισης δαπανών πάγιας 

προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ:19906/06.12.2016 εισήγηση της Προέδρου του Τοπικού 
Συμβουλίου, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
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          «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 δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο 

πίνακα. 

Οι εν λόγω δαπάνες προέκυψαν για να καλύψουν έκτακτες ανάγκες στη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου». 

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

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

− Τις  διατάξεις  του άρθρου 35  του  από  17/5-15/6/1959  Β.Δ/τος  «Περί  Οικονομικής Διοικήσεως & 
Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2044/Β’/30.12.2010), 

− Την υπ’ αριθμ.24/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής 
στις Δημοτικές Ενότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας και στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, 

− Την αρ. πρωτ:19906/06.12.2016 εισήγηση της Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Δημοτικής Ενότητας 
Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΠΟΣΟ 
χωρίς 
παρακράτη
ση 

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 

ΜΑΚΡΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 79/22.03.2016 Συντήρηση οδικού δικτύου στην πλατεία 

Λαυρίου 147,60 30-7333.007 
(ΑΑΥ: 490) 

ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27-27.04.2016 Συντήρηση οδικού δικτύου και κλείσιμο 

λακούβων στην περιοχή Πράσινη Αλεπού 492,00 30-7333.007 
(ΑΑΥ: 490) 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΥΛΟΣ 47/02.06.2016 Ξυλουργικές εργασίες – συντήρηση παιδικής 

χαράς λόφου Αγίου Ανδρέα 396,80 30-6262.002 
(ΑΑΥ: 511) 

ΔΟΥΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 32/25.07.2016 Συντήρηση & επισκευή οδικού δικτύου στον 

οικισμό ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ 494,76 30-7333.007 

ΔΟΥΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33/29.07.2016 Συντήρηση & επισκευή οδικού δικτύου στην 

περιοχή ΘΟΡΙΚΟ 483,60 30-7333.007 

MANKA 
THEODOR 28/06.10.2016 Συντήρηση & επισκευή οδικού δικτύου στην 

περιοχή ΑΝΩ ΟΡΙΑ 483,60 30-7333.007 

ΣΥΝΟΛΟ 2.498,36  
Β. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη την υπόλογο της πάγιας 
προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής, έτους 2016, Αλίκη Σπύρου, 
Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου. 
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ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή της επίδοσης εγγράφων των Υπηρεσιών του Δήμου 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 242/2016    

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 «ανάθεσης σε δικαστικό επιμελητή 

της επίδοσης εγγράφων των Υπηρεσιών του Δήμου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959, του άρθρου 167 παρ. 1 του Ν. 
3463/06, του άρθρου 27 παρ. 2 Ν. 3202/03,  καθώς επίσης με την παρ. 5 του άρθρου 17  του Ν. 2579/98, 
από την επόμενη ημέρα, κατά την  οποία τα χρέη προς το Δημόσιο καθίστανται ληξιπρόθεσμα, πρέπει 
να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα κατά  των οφειλετών για την είσπραξη τους και την αποφυγή του 
κινδύνου της παραγραφής  των καθυστερούμενων χρεών. 

Επίσης, η κοινοποίηση αποσπάσματος βεβαιωτικού καταλόγου στον οφειλέτη γίνεται κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 47 έως 57 του Κ.Δ.Δ. που κυρώθηκε με τον Ν. 2717/99 (ΦΕΚ 97 Α), όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3900/2010. Επιπλέον η Νομική Υπηρεσία του Δήμου πραγματοποιεί  
κοινοποιήσεις αγωγών, αιτήσεων, εφέσεων και άλλων δικαστικών και εξώδικων εγγράφων. 

Οι υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να προβούν σε όλες τις παραπάνω ενέργειες καθώς και σε 
λήψη άλλων διοικητικών μέτρων, απαιτείται παραγγελία σε δικαστικό επιμελητή. 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την ανάθεση σε 
δικαστικό επιμελητή της επίδοσης ειδοποιήσεων εγγραφής σε βεβαιωτικό κατάλογο, της επίδοσης 
Διοικητικών Εγγράφων, της κοινοποίησης δικαστικών και εξώδικων εγγράφων, σύμφωνα με το Κ.Δ.Δ  
Ν. 2417/99 (ΦΕΚ 97 Α) καθώς και να προβεί σε αναγκαστικά μέτρα κατάσχεσης, σύμφωνα με τις  
διατάξεις του Κωδ. Πολ. Δικονομίας και του άρθρου 9 του Ν. Δ/τος 356/74, όπως συμπληρώθηκε με την 
παρ. 9 του άρθρου 18 του Ν.4002/2011. 

Η  ανωτέρω  δαπάνη θα  βαρύνει τον ΚΑ 00-6116 του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού  έτους 2016, με τίτλο «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών».  

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό εξόδων 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. Την απ’ ευθείας ανάθεση της επίδοσης και θυροκόλλησης εγγράφων των υπηρεσιών του Δήμου 
Λαυρεωτικής στον κο Γκίκα Γ. Δημήτριο, Δικαστικό Επιμελητή, με έδρα Αντ. Κιούση 13 & Ποσειδώνος 
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31, στο Κορωπί, με ΑΦΜ 017746545, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, στο ποσό των 55,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, 
ήτοι 68,20 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά του.  
Β. Η αμοιβή του Δικαστικού Επιμελητή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν.2318/1995 (ΦΕΚ 126/Α’) 
Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών και την ΚΥΑ 2/54638/0022/13.08.08 (ΦΕΚ 1716/Β’). Η δαπάνη για την 
πληρωμή τους θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6116 του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτος 2016. 
 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή ποσού - Εισήγηση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2016  
Αρ. Απόφ.: 243/2016 

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 «εισήγησης 9ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την από 20.12.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην 
οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 
 «Με την υπ’αριθμ.254/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε ο 

προϋπολογισμός του έτους 2016 και επικυρώθηκε με την υπ’αριθμ.514/199/ 25.01.2016 απόφαση του 

Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

Με τις αποφάσεις 18/2016, 22/2016, 46/2016, 120/2016, 136/2016, 138/2016, 179/2016 και 215/2016 

του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκαν η 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η και 8η τροποποίηση του Δημοτικού 

Προϋπολογισμού αντίστοιχα. 

Στην τρέχουσα τροποποίηση όσον αφορά το σκέλος των εσόδων αυξάνονται Κ.Α. Εσόδων στους 

οποίους, στον Π/Υ του έτους 2016, είχαν εγγραφεί λιγότερα από τα εισπραχθέντα έως σήμερα ποσά και 

μειώνονται Κ.Α στους οποίους τα βεβαιωθέντα είναι λιγότερα από τα προϋπολογισθέντα. 

Σχετικά με το σκέλος των εξόδων αυξάνονται Κ.Α Εξόδων και μειώνονται άλλοι Κ.Α προκειμένου να 

διενεργηθούν λογιστικές και ταμειακές τακτοποιήσεις για την εύρυθμη λειτουργία της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του  Δήμου Λαυρεωτικής, λόγω λήξης του έτους. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την αποδοχή ποσού και την έγκριση της 9ης τροποποίησης του 

Δημοτικού Προϋπολογισμού. 

Α ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 
1. Αποδοχή ποσού 325.000,00 ευρώ, το οποίο αφορά τη Χρηματοδότηση για κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής κατασκήνωσης Κερατέας βάσει του υπ΄αριθμ.233240/2016 Τακτικού 

Εντάλματος της ΥΔΕ Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. 

Β. 9η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 33ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 9 από 52 

Με την παρούσα προς έγκριση 9η τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2016 παρακαλούμε τις 

μεταβολές όπως εμφανίζονται στον πίνακα ο οποίος επισυνάπτεται. 

Με αυτήν την τροποποίηση του Π/Υ το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 12.868,69 ευρώ.» 

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 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
 την υπ’ αριθμ.254/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016 
 την από 20.12.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 9ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω:
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2016 
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 
  

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 6.317,62 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού 126.030,90 0,00 

 2 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν  1.160,82 0,00 
 2130/93) 
 3 1211.004 Επιχ. για λειτ.7ης Παιδικής Εξοχής  325.000,00 0,00 
 κατασκ.Κερατέας 
 4 1328.004 Εξοικονόμηση ενέργειας Κερατέας 3.000,00 0,00 

 5 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών  1.971,04 0,00 
 (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 
 6 1699. Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους 119,21 0,00 
  λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ  
 ΕΣΟΔΑ 
 7 4112.002 Ταμείο Σύνταξης 1.967,03 0,00 

 8 4142.003 Κρατήσεις υπέρ σωματείου 112,00 0,00 

 459.361,00 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 9 0311.002 Τέλη καθαριότητας από Μαρίνα -9.000,00 0,00 

 10 0511. Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν -117.030,90 0,00 
  1080/80) 
 -126.030,90 
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 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
 11 0,00 00-6056. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  549,58 

 12 0,00 00-6071. Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 197,68 

 13 0,00 00-6142.003 Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 1.000,00 

 14 0,00 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 600,00 

 15 0,00 00-6515.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.000,00 

 16 0,00 10-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 

 17 0,00 10-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  6.500,00 
 μέσων 
 18 0,00 15-6011.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων. 4.278,94 

 19 0,00 15-6482.001 Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης 325.000,00 

 20 0,00 20-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  1.010,32 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 21 0,00 20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και  25.542,53 
 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 
 22 0,00 20-6721.001 Εισφορά  Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νόμου Αττικής  για   91.488,37 
 απορρίμματα 
 23 0,00 30-6011.001 Τακτικές αποδοχές 706,41 

 24 0,00 30-6051.008 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 46,78 

 25 0,00 30-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  11.000,00 
 μέσων 
 26 0,00 35-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  5.000,00 
 μέσων 
 27 0,00 45-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 37,93 

 28 0,00 60-6715.001 Επιχορήγηση Μισθοδ. ΚΗΦΗ ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ 37.931,82 

 29 0,00 64-7111.001 Χρηματ.κοινόχρ. χώρων Κερατέας - Πράσινο Ταμείο 64.200,00 

 30 0,00 00-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών 6.486,68 

 31 0,00 00-8212.001 Ταμείο Σύνταξης 1.967,03 

 32 0,00 00-8242.013 Λοιπές κρατήσεις υπέρ συλλόγου 112,00 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 33ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 12 από 52 

 586.656,07 

 4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 33 0,00 00-6715.010 Επιχορήγηση Μισθοδοσίας προσωπικού ΚΗΦΗ  ΝΠΔΔ  -37.931,82 
 ¨ΚΕΦΑΛΟΣ¨ 
 34 0,00 10-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού  -5.097,67 
 σκευών και λοιπού εξοπλισμού 
 35 0,00 10-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών -2.017,95 
  εκτυπώσεων 
 36 0,00 20-6061. Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου  -1.010,32 
 προσωπικού) 
 37 0,00 45-6261.001 Συντήρηση-επισκ. δημοτικών νεκροταφείων Λαυρίου Λεγραινών -37,93 

 38 0,00 30-7111.001 Χρημ.κοινόχρηστων χώρων Κερατέας-Πράσινο Ταμείο -64.200,00 

 39 0,00 30-7323.015 Ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης Λαυρίου -20.000,00 

 40 0,00 30-7323.016 Ασφαλτόστρωση οδών πόλης Κερατέας -2.250,45 

 41 0,00 30-7411.021 Συμπλ.επικ.μελ.προδθ.κατ επέκτ.8 αιθ.διδασκ. 1ο Γυμνάσιο  -5.000,00 
 Λαυρίου 
 42 0,00 30-7411.035 Σύντ.οριστ.αρχ.στατ.ηλεκτρομ.μελ.για Ευτέρπη -25.000,00 

 43 0,00 30-7411.038 Σύντ.ορ.μελ.αρχιτ.στατ.ηλεκτρ.κτιρ.Θυρ.Γαλ.ΠΑΡΟΝ στον  -5.000,00 
 Αγ.Κων/νο 
 44 0,00 30-7411.039 Μελ.ανάπλασης Παραδοσιακού Οικισμού Κυπριανού -20.000,00 

 45 0,00 30-7411.041 Μελέτη ανάδειξης κτηρ. Ηλεκτρ. Σταθμού Κερατέας και του  -10.000,00 
 περιβάλλοντος χώρους 
 46 0,00 30-7411.044 Σύνταξη μελετών εφαρμογής  του έργου ¨Αποπεράτωση  -18.058,09 
 Πνευματικού Κέντρου Ποντίων¨ 
 47 0,00 30-7411.045 Οριστική μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης συντήρησης και  -16.740,00 
 ανακατασκευής Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Λαυρίου και  
 περιβάλλοντος χώρου 
 48 0,00 30-7413.053 Μελ.αποκατάστασης σταθ.τρένου ΦΟΡΟΣ-Θορικός -2.632,81 

 49 0,00 30-7413.061 Μελέτη για αποκατάσταση Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου -24.600,00 

 -259.577,04 

 5 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
 50 0,00   -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 6.251,07 

 6.251,07 
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 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 333.330,10 333.330,10 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 12.568,69 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  6.317,62 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 459.361,00 
  ΕΣΟΔΑ (-) : -126.030,90 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 586.656,07 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -259.577,04 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 6.251,07 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 12.568,69 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
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Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την τρέχουσα τροποποίηση, διαμορφώνεται στο ποσό 
των 12.568,69 ευρώ. 
 
ΘΕΜΑ: Ανάκληση της αριθμ.169/2016 απόφασης και λήψη νέας απόφασης για τη με 
διακανονισμό εξόφληση της υπ’ αριθμ.16380/2015 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών (DIAMOND’S CENTER) 
Αρ. Απόφ.: 244/2016 

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 «ανάκλησης της αριθμ.169/2016 

απόφασης και λήψη νέας απόφασης για τη με διακανονισμό εξόφληση της υπ’ αριθμ.16380/2015 

διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών (DIAMOND’S CENTER)», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στις 29 Δεκεμβρίου 2015 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής η υπ’ αριθμ.16380/2015 Διαταγή 
Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 24473/29.12.2015. 

Σύμφωνα με την ως άνω διαταγή, ο Δήμος Λαυρεωτικής καλείται να καταβάλλει στην Ανώνυμη 
Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία “DIAMOND’S CENTER” το ποσό των 13.310,00 ευρώ, νομιμοτόκως 
από τις 24.05.2010 μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως, καθώς και 310,00 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα της 
διαταγής πληρωμής. 

Κατά της ανωτέρω, ο Δήμος δεν άσκησε ανακοπή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 
δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοσή της. 

Με την από 19.07.2016 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Πέτρου Ανδρόνικου επιδόθηκε 
εκ νέου η αριθμ.15389/2016 διαταγή πληρωμής, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος καλείται να καταβάλλει 
την εταιρεία DIAMOND’S CENTER τα κάτωθι ποσά: 

1. για προκοινοποιηθείσα από 28.12.2015 επιταγή, ποσό 18.643,48 ευρώ. 
2. για νόμιμους τόκους από 29.12.2015 μέχρι την ημέρα επίδοσης, ποσό 469,36 ευρώ. 
3. για σύνταξη επιταγής, ποσό 372,00 ευρώ. 
4. για επίδοση επιταγής, ποσό 186,00 ευρώ. 
Συνολικά: 19.607,84 ευρώ 
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ:15367/16.09.2016 αίτησή του, ο κος Τσούσης Νικόλαος αιτήθηκε την 

καταβολή του  ποσού των 19.607,84 ευρώ σε δεκαέξι (16) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 169/2016 απόφασή της, ενέκρινε  

την καταβολή του ποσού των 19.607,84 ευρώ, στην Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία 
“DIAMOND’S CENTER”, σε δεκαέξι (16) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ποσού 1.225,49 ευρώ, η κάθε μία 
και εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, να υπογράψει το 
σχετικό συμφωνητικό.  
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Σύμφωνα με την αριθμ.16380/2015 διαταγή πληρωμής, αντίκλητος που νομιμοποιείται στην 
παραλαβή των χρημάτων είναι ο πληρεξούσιο δικηγόρος της εταιρείας “DIAMOND’S CENTER S.A.”, 
Δημήτριος Κουκούλας (με Α.Μ. 11190 Δ.Σ.Α.). Συνεπώς η αριθμ. πρωτ:15367/16.09.2016 αίτηση του κου 
Τσούση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Κουκούλας Δημήτριος απέστειλε την αριθμ. 20852/20.12.2016 αίτησή 
του προς το Δήμο Λαυρεωτικής σχετικά με την καταβολή του επίδικου χρηματικού ποσού. 

Η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να ανακαλέσει την προηγούμενη και με αριθμό 169/2016 
απόφασή της και να λάβει νέα απόφαση για την καταβολή του ποσού των 19.607,84 ευρώ. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη λήψη σχετικής 
απόφασης. 

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

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

− Την υπ’ αριθμ. 16380/2015 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, 

− Την υπ’ αριθμ.169/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 20852/20.12.2016 αίτηση του πληρεξούσιου δικηγόρου Δημητρίου Κουκούλα 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Την ανάκληση της υπ’ αριθμ.169/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής. 
Β. Την καταβολή του ποσού των 19.607,84 ευρώ, στην Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία 
“DIAMOND’S CENTER”, σε δεκαέξι (16) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ποσού 1.225,49 ευρώ, η κάθε μία. 
Οι ανωτέρω δόσεις θα καταβάλλονται το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από το 
μήνα Μάρτιο 2017. 
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, να υπογράψει το σχετικό 
συμφωνητικό.  
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης σε εκτέλεση της 
αριθμ.7/2005 πράξης προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού (Ευαγγελία Ελευθερίου) 
Αρ. Απόφ.: 245/2016 

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 «καταβολής αποζημίωσης λόγω 

απαλλοτρίωσης σε εκτέλεση της αριθμ.7/2005 πράξης προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού 

(Ευαγγελία Ελευθερίου)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Την αριθμ.1018/2010 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί καθορισμού τιμής 

μονάδος αποζημίωσης για την ιδιοκτησία της κας Ευαγγελίας Ελευθερίου του Ιωάννη, σύμφωνα με την 
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οποία ο Δήμος Λαυρεωτικής υποχρεούται να της καταβάλλει ως αποζημίωση το ποσό των 13.208,00 
ευρώ.  

Την αριθμ.7/2005 πράξη προσκύρωσης τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης, η οποία 
κυρώθηκε με τον Νομάρχη Αττικής και κατέστη τελεσίδικη. 

Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016 στον ΚΑ 30-
8117.001 με τίτλο: «τελεσίδικες δικαστικές παρελθόντων ετών». 

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη λήψη 
σχετικής απόφασης. 

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

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

− Την αριθμ.1018/2010 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Την καταβολή του ποσού των 13.208,00 ευρώ, στην κα Ευαγγελία Ελευθερίου του Ιωάννη, προς 
αποζημίωση του ρυμοτομούμενου τμήματος της ιδιοκτησίας της, σε εκτέλεση της αριθμ.7/2005 πράξης 
προσκύρωσης τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης. 
Β. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 
έτους 2016, στον ΚΑ 30-8117.001 με τίτλο: «τελεσίδικες δικαστικές παρελθόντων ετών». 
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, να υπογράψει το σχετικό 
συμφωνητικό.  
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης σε εκτέλεση της 
αριθμ.7/2005 πράξης προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού (Ευφροσύνη Ζαρολιάγκη) 
Αρ. Απόφ.: 246/2016 

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 «καταβολής αποζημίωσης λόγω 

απαλλοτρίωσης σε εκτέλεση της αριθμ.7/2005 πράξης προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού 

(Ευφροσύνη Ζαρολιάγκη)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Την αριθμ.811/2010 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί καθορισμού τιμής 

μονάδος αποζημίωσης για την ιδιοκτησία της κας Ευφροσύνης Ζαρολιάγκη του Αναστασίου και της 
Αγγελικής. 
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Την υπ’  αριθμ. 3149/2015 απόφαση Εφετείου Αθηνών (2ο Τμήμα), σύμφωνα με την οποία ο 
Δήμος Λαυρεωτικής υποχρεούται να αποζημιώσει την κα Ζαρολιάγκη με το ποσό των 72.697,34 ευρώ.  

Την αριθμ.7/2005 πράξη προσκύρωσης τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης, η οποία 
κυρώθηκε με τον Νομάρχη Αττικής και κατέστη τελεσίδικη. 

Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016 στον ΚΑ 30-
8117.001 με τίτλο: «τελεσίδικες δικαστικές παρελθόντων ετών». 

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη λήψη 
σχετικής απόφασης. 

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

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

− Την αριθμ.811/2010 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 

− Την αριθμ. 3149/2015 απόφαση Εφετείου Αθηνών, 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Την καταβολή του ποσού των 72.697,34 ευρώ, στην κα Ζαρολιάγκη Ευφροσύνη, προς αποζημίωση 
του ρυμοτομούμενου τμήματος της ιδιοκτησίας της, σε εκτέλεση της αριθμ.7/2005 πράξης προσκύρωσης 
τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης. 
Β. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 
έτους 2016, στον ΚΑ 30-8117.001 με τίτλο: «τελεσίδικες δικαστικές παρελθόντων ετών». 
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, να υπογράψει το σχετικό 
συμφωνητικό.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών 
χορηγητών προμήθειας ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ & ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
Αρ. Απόφ.: 247/2016    

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 Νο1 της 

Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών προμήθειας ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ & ΤΟΥ 

ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 33ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 18 από 52 

Τα με αριθμ. πρωτ: 953/23.06.2016 (ΑΔΑΜ: 16REQ004769040) και 954/23.06.2016 (ΑΔΑΜ: 
16REQ004768251) πρωτογενή αιτήματα που υποβλήθηκαν από το ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής. 
Την υπ’ αριθμ. 51/2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, σχετικά με την 
διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του Νομικού 
Προσώπου. 
Την υπ’ αριθμ. 1/2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 
έγινε η διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. 60-6481.001 και 60-6481.002 του 
προϋπολογισμού δαπανών του Νομικού Προσώπου έτους 2016. 
Το αριθμ. πρωτ: 12847/02.08.2016 πρωτογενές αίτημα που υπεβλήθη από το Αυτοτελές Γραφείο 
Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 16REQ 004912859). 
Την υπ’ αριθμ. 157/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. 
Την υπ’ αριθμ.167/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε 
η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 15-6474.002 του προϋπολογισμού δαπανών 
του Δήμου οικονομικού έτους 2016. 
Την υπ’ αριθμ. 150/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας 
τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λαυρεωτικής και του 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής. 
Την υπ' αριθ. 21/2016 Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής. 
Την υπ’ αριθμ. 177/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές. 
Την υπ’ αριθμ.654/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ & ΤΟΥ 
ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. 
Ολόκληρη η διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 16PROC005266033). Περίληψη της 
διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: ΨΛΟ6ΩΛ1-ΔΘ8), δημοσιεύθηκε στο Τεύχος 
Δημοσίων Συμβάσεων του Εθνικού Τυπογραφείου (ΦΕΚ 456/ΔΔΣ/27.10.2016) και στις εφημερίδες 
«ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», «ΑΜΑΡΥΣΙΑ», «ΧΤΥΠΟΣ». Επίσης, τα τεύχη του 
διαγωνισμού αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr. 
 
Στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται ακολούθως, κατατέθηκαν ηλεκτρονικές προσφορές 
από τους ακόλουθους προμηθευτές: 

http://www.lavreotiki.gr/
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Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμός προσφοράς 
συστήματος 

1 ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

45659 

2 «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε. 

45949 

3 ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 45624 

4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΙΟΣ  44868 

5 Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 46018 

6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΚΙΑΜΟΣ 46028 

7 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ 45709 

8 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 45966 

9 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 45444 
 
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συνέταξε το με ημερομηνία 16 Δεκεμβρίου 2016 πρακτικό Νο 1, 
το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 16 Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα  Παρασκευή 

και ώρα 14:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ.157/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, σε εφαρμογή των διατάξεων του 

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

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος στον 

ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.654/2016 και με αριθμ. 

πρωτ: 17281/19.10.2016 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής.  

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

1. Λυδία Ιορδανίδου ΠΕ1, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Ιωάννης Λιέπουρης, ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων 

3. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.654/2016 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την υπ’ 

αριθμ. 21/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και το νομικό πλαίσιο που 

διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα κατωτέρω: 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με αύξοντα αριθμό 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος α/α: 28785 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
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τις 14 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικές προσφορές» αρχικώς είχε οριστεί η 18 Νοεμβρίου 

2016. Λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης του ΕΣΗΔΗΣ, έγινε μετάθεση της ημερομηνίας 

αποσφράγισης στις 22 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. 

Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με 

τη διακήρυξη του διαγωνισμού θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 

στο σύστημα οργάνων σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες των οποίων 

οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους. 

Με βάση τα ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται 

ακολούθως, ηλεκτρονικές προσφορές από τους ακόλουθους οικονομικούς φορείς: 

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμός προσφοράς 
συστήματος 

1 ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

45659 

2 «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

45949 

3 ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 45624 

4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΙΟΣ  44868 

5 Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 46018 

6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΚΙΑΜΟΣ 46028 

7 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ 45709 

8 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 45966 

9 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 45444 

 

Ειδικότερα, ανά ομάδα τροφίμων κατατέθηκε προσφορά από τους ακόλουθους ενδιαφερόμενους 

προμηθευτές: 

1. Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Α1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ 

Β1 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ 

ΑΜΑΝΤΑ 

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ 
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Δ1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ 

Ε1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ 

Ε. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 

ΣΤ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ 

Ζ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ 

 

2. Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Α2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΙΕΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ 

Β2 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ 

ΑΜΑΝΤΑ 

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ 

Δ2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ 

Ε2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ 

Ε. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 

ΣΤ2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ 

Ζ2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ 

 

3. Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαυρεωτικής 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Ζ3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ 

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ 

Α. ΣΚΟΥΡΙΑΣ 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

 

Οι ανωτέρω συμμετέχοντες κατέθεσαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της διακήρυξης, στο 

πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής τα δικαιολογητικά τους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών τους και έλαβαν τους ακόλουθους 

αριθμούς πρωτοκόλλου: 

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμ. πρωτ. φακέλου 
δικαιολογητικών 
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1 ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

18796/15.11.2016 

2 «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ 

& ΣΙΑ Ε.Ε. 

18805/15.11.2016 

3 ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 18751/14.11.2016 

4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΙΟΣ  18822/15.11.2016 

5 Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 18909/17.11.2016 

9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΚΙΑΜΟΣ 18860/16.11.2016 

7 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ 18955/17.11.2016 

8 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 18847/16.11.2016 

9 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 18846/16.11.2016 

 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή 

διαπίστωσε τα κατωτέρω: 

Προσφορά του οικονομικού φορέα: ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
Κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής. Η τεχνική προσφορά της εταιρείας 

είναι πλήρης. 

Προσφορά του οικονομικού φορέα: «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε. 
Στην τεχνική προσφορά της εταιρείας, για όλες τις ομάδες τροφίμων για τις οποίες συμμετέχει, δεν 

αναφέρονται τα προϊόντα τα οποία προσφέρει.  

Προσφορά του οικονομικού φορέα: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΙΟΣ 
Στην τεχνική προσφορά του για την ομάδα Ζ3 «είδη παντοπωλείου» για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του 

Δήμου, δεν αναφέρονται τα προϊόντα τα οποία προσφέρει.  

Προσφορά του οικονομικού φορέα: ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 
Κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής. Η τεχνική προσφορά της είναι 

πλήρης. 

Προσφορά του οικονομικού φορέα: Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 
Δεν κατέθεσε πιστοποιητικό ISO αλλά βεβαίωση ότι βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας για την 

πιστοποίηση του συστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005. 

Προσφορά του οικονομικού φορέα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΚΙΑΜΟΣ 
Κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής. Η τεχνική προσφορά του είναι 

πλήρης. 

Προσφορά του οικονομικού φορέα: ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ 
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Κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής. Η τεχνική προσφορά του είναι 

πλήρης. 

Προσφορά του οικονομικού φορέα: ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 
Κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής. Η τεχνική προσφορά του είναι 

πλήρης. 

Προσφορά του οικονομικού φορέα: ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής. Η τεχνική προσφορά της εταιρείας 

είναι πλήρης. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 

Κάνει δεκτές τις προσφορές των οικονομικών φορέων: 

ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΚΙΑΜΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Απορρίπτει τος προσφορές των οικονομικών φορέων: 

«ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΙΟΣ  

Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

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 72 του Ν.3852/2010 

− Το από 16.12.2016 πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 
αποφασίζει  ομόφωνα  

(Α) εγκρίνει στο σύνολό του το από 16.12.2016 πρακτικό Νο 1 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 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 
«ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. 
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(Β) απορρίπτει τις προσφορές των Οικονομικών Φορέων: 1) «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ» 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΙΟΣ, 3) Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 
(Γ) κάνει δεκτές στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού τις προσφορές των Οικονομικών Φορέων: 1) 
ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 2) ΕΙΡΗΝΗ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ, 3) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΚΙΑΜΟΣ, 4) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ, 5) ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ 
ΑΛΕΞ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, 6) ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 
 
ΘΕΜΑ: Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (έγκριση της αρ. πρωτ: 
17641/25.10.2016 απόφασης της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων) 
Αρ. Απόφ.: 248/2016 

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 της αρ. πρωτ: 17641/25.10.2016 απόφασης 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. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων με την αριθμ. πρωτ: 
17641/25.10.2016 απόφασής της (ΑΔΑ: ΩΝΦ2ΩΛ1-ΙΝΔ), ενέκρινε την επισκευή των κάτωθι οχημάτων: 

 
1. ΚΗΙ 7307 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο της εταιρείας Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. προκειμένου να γίνει κοστολόγηση 
των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, το κόστος των απαιτούμενων ανταλλακτικών 
για την επισκευή του μηχανήματος ανέρχεται σε 292,39 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση των 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: 17641/25.10.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων και τη συνημμένη σε αυτή εντολή τεχνικής επιθεώρησης, 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την  αριθμ. πρωτ: 17641/25.10.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων σχετικά με την επισκευή του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 7307 απορριμματοφόρου του Δήμου 
Λαυρεωτικής. 
Β. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016, στον ΚΑ 
20-6263.001. 
Γ. Το σχετικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί 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: Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (έγκριση της αρ. πρωτ: 
21116/23.12.2016 απόφασης της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων) 
Αρ. Απόφ.: 249/2016 

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 της αρ. πρωτ: 21116/23.12.2016 απόφασης 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. 
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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. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων με την αριθμ. πρωτ: 
21116/23.12.2016 απόφασής της (ΑΔΑ: 9ΩΘΠΩΛ1-ΓΞ3), ενέκρινε την επισκευή του οχήματος με αριθμό 
κυκλοφορίας: ΚΗΙ 3195 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ. 
 
1. ΚΗΙ 3195 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο ABO DEMAN – ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ προκειμένου να 
γίνει η κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η εργασία επισκευής ανέρχεται σε 2.771,40 
ευρώ, ενώ το κόστος των ανταλλακτικών ανέρχεται σε 2.227,66 ευρώ. Στις ανωτέρω τιμές 
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση της απόφασης 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: 21116/23.12.2016 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: 21116/23.12.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων σχετικά με την επισκευή του οχήματος του Δήμου Λαυρεωτικής με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 
3195 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ. 
Β. Η δαπάνη για την επισκευή του οχήματος, συνολικού ποσού 4.999,06 ευρώ θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016, στον ΚΑ 20-6263.001. 
Γ. Το σχετικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί 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: Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (έγκριση της αρ. πρωτ: 
21117/23.12.2016 απόφασης της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων) 
Αρ. Απόφ.: 250/2016 

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 της αρ. πρωτ: 21117/23.12.2016 απόφασης 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. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων με την αριθμ. πρωτ: 
21117/23.12.2016 απόφασής της (ΑΔΑ: 9Α50ΩΛ1-Θ79), ενέκρινε την επισκευή του οχήματος με αριθμό 
κυκλοφορίας: ΚΗΟ 6030 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ. 
 
1. ΚΗΟ 6030 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
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Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΚΑΛΙΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ προκειμένου να γίνει η πιστοποίηση 
αναλογικού ταχογράφου.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η εργασία ανέρχεται σε 223,20 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση της απόφασης 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: 21117/23.12.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων και τη συνημμένη σε αυτή εντολή τεχνικής επιθεώρησης 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την  αριθμ. πρωτ: 21117/23.12.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων σχετικά με την επισκευή του οχήματος του Δήμου Λαυρεωτικής με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 
6030 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ. 
Β. Η δαπάνη για την επισκευή του οχήματος, συνολικού ποσού 223,20 ευρώ θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016, στον ΚΑ 20-6263.001. 
Γ. Το σχετικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί 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: Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (έγκριση της αρ. πρωτ: 
21118/23.12.2016 απόφασης της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων) 
Αρ. Απόφ.: 251/2016 

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 της αρ. πρωτ: 21118/23.12.2016 απόφασης της Επιτροπής 
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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. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων με την αριθμ. πρωτ: 
21118/23.12.2016 απόφασής της (ΑΔΑ: 6ΖΙΚΩΛ1-ΠΗΙ), ενέκρινε την επισκευή των οχημάτων με 
αριθμούς κυκλοφορίας: ΜΕ 30416 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ, ΜΕ 62327 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ, ΜΕ 92120 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ. 
 
1. ΜΕ 30416 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο ΑΡΣΙΣ ΕΠΕ προκειμένου να γίνει η κοστολόγηση των απαραίτητων 
εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η εργασία επισκευής ανέρχεται σε 456,32 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
2. ΜΕ 62327 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο ΑΡΣΙΣ ΕΠΕ προκειμένου να γίνει η κοστολόγηση των απαραίτητων 
εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η εργασία επισκευής ανέρχεται σε 136,40 
ευρώ, ενώ το κόστος των απαιτούμενων ανταλλακτικών ανέρχεται σε 620,00 ευρώ. Στις ανωτέρω τιμές 
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 
 
3. ΜΕ 92120 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο ΑΡΣΙΣ ΕΠΕ προκειμένου να γίνει η κοστολόγηση των απαραίτητων 
εργασιών και ανταλλακτικών.  
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Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η εργασία επισκευής ανέρχεται σε 3.286,00 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

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

αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση της απόφασης 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: 21118/23.12.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων και τις συνημμένες σε αυτή εντολές τεχνικής επιθεώρησης 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την  αριθμ. πρωτ: 21118/23.12.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων σχετικά με την επισκευή των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής με αριθμούς κυκλοφορίας 
ΜΕ 30416 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ, ΜΕ 62327 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ, ΜΕ 92120 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ. 
Β. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016, στους 
κάτωθι ΚΑ: 

Α/Α 
ΑΡ. ΚΥΚΛ. 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ 
1 ΜΕ 30416 20-6263.001 456,32 
2 ΜΕ 62327 20-6263.001 756,40 
3 ΜΕ 92120 20-6263.001 3.286,00 

ΣΥΝΟΛΟ 4.498,72 
Γ. 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: Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (έγκριση της αρ. πρωτ: 
21119/23.12.2016 απόφασης της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων) 
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Αρ. Απόφ.: 252/2016 
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 της αρ. πρωτ: 21119/23.12.2016 απόφασης 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. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων με την αριθμ. πρωτ: 
21119/23.12.2016 απόφασής της (ΑΔΑ: ΡΒ4ΠΩΛ1-ΑΒΜ), ενέκρινε την επισκευή των κάτωθι οχημάτων: 

 
1. ΜΕ 88161 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ) 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο Ι.Μ. ΣΙΔΕΡΗΣ, εμπόριο – ανταλλακτικά – αναλώσιμα,  προκειμένου 
να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, το κόστος των απαιτούμενων ανταλλακτικών 
για την επισκευή του μηχανήματος ανέρχεται σε 124,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

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

αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση των 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», 
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− 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: 21119/23.12.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων και τη συνημμένη σε αυτή εντολή τεχνικής επιθεώρησης, 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την  αριθμ. πρωτ: 21119/23.12.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων σχετικά με την επισκευή του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 88161 πυροσβεστικού οχήματος του 
Δήμου Λαυρεωτικής. 
Β. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016, στον ΚΑ 
70-6263. 
Γ. Το σχετικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί 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: Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (έγκριση της αρ. πρωτ: 
21121/23.12.2016 απόφασης της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων) 
Αρ. Απόφ.: 253/2016 

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 της αρ. πρωτ: 21121/23.12.2016 απόφασης 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: 
21121/23.12.2016 απόφασής της (ΑΔΑ: ΩΒ6ΝΩΛ1-ΨΥ8), ενέκρινε την επισκευή των οχημάτων με 
αριθμούς κυκλοφορίας: ΚΗΟ 6120 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ), ΜΕ 30416 (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ), ΚΗΙ 7345 
(ΑΣΤΙΚΟ), ΚΗΙ 3022 (ΠΟΥΛΜΑΝ). 
1. ΚΗΟ 6120 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΛΟΥΚΑ ΜΟΣΧΟΝΑ προκειμένου να γίνει η κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η εργασία επισκευής ανέρχεται σε 186,00 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
2. ΜΕ 30416 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΛΟΥΚΑ ΜΟΣΧΟΝΑ προκειμένου να γίνει η κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η εργασία επισκευής του οχήματος ανέρχεται 
σε 347,20 ευρώ, ενώ το κόστος των απαιτούμενων ανταλλακτικών ανέρχεται σε 935,21 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
3. ΚΗΙ 7345 ΑΣΤΙΚΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΛΟΥΚΑ ΜΟΣΧΟΝΑ προκειμένου να γίνει η κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η εργασία επισκευής του οχήματος ανέρχεται 
σε 310,00 ευρώ, ενώ  το κόστος των απαιτούμενων ανταλλακτικών ανέρχεται σε 980,72 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
4. ΚΗΙ 3022 ΠΟΥΛΜΑΝ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΛΟΥΚΑ ΜΟΣΧΟΝΑ προκειμένου να γίνει η κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου,  το κόστος των απαιτούμενων ανταλλακτικών 
για την επισκευή του οχήματος ανέρχεται σε 235,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση της απόφασης 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», 
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− 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: 21121/23.12.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων και τις συνημμένες σε αυτή εντολές τεχνικής επιθεώρησης 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την  αριθμ. πρωτ: 21121/23.12.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 

Οχημάτων σχετικά με την επισκευή των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής με αριθμούς κυκλοφορίας: 
ΚΗΟ 6120 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ), ΜΕ 30416 (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ), ΚΗΙ 7345 (ΑΣΤΙΚΟ), ΚΗΙ 3022 
(ΠΟΥΛΜΑΝ). 
Β. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016, στους 
κάτωθι ΚΑ: 

Α/Α 
ΑΡ. ΚΥΚΛ. 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ 
1 ΚΗΟ 6120 20-6263.001 186,00 
2 ΜΕ 30146 20-6263.001 1.282,41 
3 ΚΗΙ 7345 10-6263.001 1.290,72 
4 ΚΗΙ 3022 10-6263.001 235,60 

ΣΥΝΟΛΟ 2.994,73 
Γ. 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: Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (έγκριση της αρ. πρωτ: 
21127/23.12.2016 απόφασης της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων) 
Αρ. Απόφ.: 254/2016 

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 της αρ. πρωτ: 21127/23.12.2016 απόφασης 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. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 33ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 35 από 52 

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. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων με την αριθμ. πρωτ: 
21127/23.12.2016 απόφασής της (ΑΔΑ: ΨΡΠΖΩΛ1-Ψ29), ενέκρινε την επισκευή των οχημάτων με 
αριθμούς κυκλοφορίας: ΚΗΙ 7345 (ΠΟΥΛΜΑΝ), ΚΗΙ 2221 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ), ΚΗΙ 3020 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ), ΚΗΟ 6040 (ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ), ΚΗΟ 5635 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ). 
1 ΚΗΙ 7345 ΠΟΥΛΜΑΝ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΓΑΛΗΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ προκειμένου να γίνει η κοστολόγηση 
των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η εργασία επισκευής ανέρχεται σε 37,20 ευρώ, 
ενώ το κόστος των απαιτούμενων ανταλλακτικών ανέρχεται σε 80,60 ευρώ. Στις ανωτέρω τιμές 
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 
 
2 ΚΗΙ 2221 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΓΑΛΗΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ προκειμένου να γίνει η κοστολόγηση 
των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η εργασία επισκευής του οχήματος ανέρχεται 
σε 248,00 ευρώ, ενώ το κόστος των απαιτούμενων ανταλλακτικών ανέρχεται σε 1.674,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
3. ΚΗΙ 3020 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΓΑΛΗΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ προκειμένου να γίνει η κοστολόγηση 
των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η εργασία επισκευής του οχήματος ανέρχεται 
σε 2.250,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
4. ΚΗΟ 6040 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΓΑΛΗΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ προκειμένου να γίνει η κοστολόγηση 
των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
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Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η εργασία επισκευής του οχήματος ανέρχεται 
σε 186,00 ευρώ, ενώ το κόστος των απαιτούμενων ανταλλακτικών ανέρχεται σε 706,80 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
5. ΚΗΟ 5635 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΓΑΛΗΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ προκειμένου να γίνει η κοστολόγηση 
των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η εργασία επισκευής του οχήματος ανέρχεται 
σε 272,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

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

αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση της απόφασης 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: 21127/23.12.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων και τις συνημμένες σε αυτή εντολές τεχνικής επιθεώρησης 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την  αριθμ. πρωτ: 21127/23.12.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 

Οχημάτων σχετικά με την επισκευή των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής με αριθμούς κυκλοφορίας: 
ΚΗΙ 7345 (ΠΟΥΛΜΑΝ), ΚΗΙ 2221 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ), ΚΗΙ 3020 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ), ΚΗΟ 
6040 (ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ), ΚΗΟ 5635 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ). 
Β. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016, στους 
κάτωθι ΚΑ: 

Α/Α 
ΑΡ. ΚΥΚΛ. 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ 
1 ΚΗΙ 7345 10-6263.001 117,80 
2 ΚΗΙ 2221 20-6263.001 1.922,00 
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3 ΚΗΙ 3020 20-6263.001 2.250,60 
4 ΚΗΟ 6040 20-6263.001 892,80 
5 ΚΗΟ 5635 20-6263.001 272,80 

ΣΥΝΟΛΟ 5.456,00 
Γ. 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: Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (έγκριση της αρ. πρωτ: 
21120/23.12.2016 απόφασης της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων) 
Αρ. Απόφ.: 255/2016 

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 της αρ. πρωτ: 21120/23.12.2016 απόφασης 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. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων με την αριθμ. πρωτ: 
21120/23.12.2016 απόφασής της (ΑΔΑ: ΨΙΡ7ΩΛ1-ΖΜΓ), ενέκρινε την επισκευή των οχημάτων με 
αριθμούς κυκλοφορίας: ΚΗΟ 6040 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ, ΚΗΗ 5545 ΠΟΥΛΜΑΝ. 
 
1. ΚΗΟ 6040 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ προκειμένου να γίνει η κοστολόγηση 
των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
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Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, το κόστος των ανταλλακτικών ανέρχεται σε 
186,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
2. ΚΗΗ 5545 ΠΟΥΛΜΑΝ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ προκειμένου να γίνει η κοστολόγηση 
των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η εργασία επισκευής ανέρχεται σε 248,00 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση της απόφασης 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: 21120/23.12.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων και τις συνημμένες σε αυτή εντολές τεχνικής επιθεώρησης 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την  αριθμ. πρωτ: 21120/23.12.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων σχετικά με την επισκευή των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής με αριθμούς κυκλοφορίας 
ΚΗΟ 6040 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ, ΚΗΗ 5545 ΠΟΥΛΜΑΝ. 
Β. Β. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016, στους 
κάτωθι ΚΑ: 

Α/Α 
ΑΡ. ΚΥΚΛ. 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ 
1 ΚΗΟ 6040 20-6263.001 186,00 
2 ΚΗΗ 5545 10-6263.001 248,00 

ΣΥΝΟΛΟ 434,00 
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Γ. 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: Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (έγκριση της αρ. πρωτ: 
21122/23.12.2016 απόφασης της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων) 
Αρ. Απόφ.: 256/2016 

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 της αρ. πρωτ: 21122/23.12.2016 απόφασης 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. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων με την αριθμ. πρωτ: 
21122/23.12.2016 απόφασής της (ΑΔΑ: ΡΥΦΛΩΛ1-Π4Δ), ενέκρινε την επισκευή των μηχανήματων 
έργου με αριθμούς κυκλοφορίας: ΜΕ 94682 (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ - GRADER), ΜΕ 123806 (JCB). 
 
1. ME 94682 (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ – GRADER) 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΠΕΠΠΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ προκειμένου να γίνει η 
κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, το κόστος των ελαστικών για τη συντήρηση 
του μηχανήματος ανέρχεται σε 1.116,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ. 
 
2. ΜΕ 123806 (JCB) 
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Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΠΕΠΠΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ προκειμένου να γίνει η 
κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, το κόστος των ελαστικών για τη συντήρηση 
του μηχανήματος ανέρχεται σε 590,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του  ο ΦΠΑ. 

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

αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση της απόφασης 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: 21122/23.12.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων και τις συνημμένες σε αυτή εντολές τεχνικής επιθεώρησης 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την  αριθμ. πρωτ: 21122/23.12.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων σχετικά με την επισκευή των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής με αριθμούς κυκλοφορίας: 
ΜΕ 94682 (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ - GRADER), ΜΕ 123806 (JCB). 
Β. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016, στους 
κάτωθι ΚΑ: 

Α/Α 
ΑΡ. ΚΥΚΛ. 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ 
1 ΜΕ 94682 20-6263.001 1.116,00 
2 ΜΕ 123806 20-6263.001 590,24 

ΣΥΝΟΛΟ 1.706,24 
Γ. 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. 
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ΘΕΜΑ: Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (έγκριση της αρ. πρωτ: 
21123/23.12.2016 απόφασης της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων) 
Αρ. Απόφ.: 257/2016 

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 της αρ. πρωτ: 21123/23.12.2016 απόφασης 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. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων με την αριθμ. πρωτ: 
21123/23.12.2016 απόφασής της (ΑΔΑ: 94Υ3ΩΛ1-Φ1Ψ), ενέκρινε την επισκευή των οχημάτων με 
αριθμούς κυκλοφορίας: ΑΜ 55540 (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ), ΚΗΗ 2213 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ), ΚΗΟ 
6050 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ), ΚΗΟ 6053 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ), ΚΗΙ 3022 (ΠΟΥΛΜΑΝ). 
1. ΑΜ 55540 ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
Το όχημα στάλθηκε στην κα ΧΟΛΕΒΑ ΕΛΕΝΗ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαιτούμενων 
ανταλλακτικών.  Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά, το κόστος για την επισκευή του οχήματος 
ανέρχεται σε 66,46 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
2. ΚΗΗ 2213 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
Το όχημα στάλθηκε στην κα ΧΟΛΕΒΑ ΕΛΕΝΗ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαιτούμενων 
ανταλλακτικών.  Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά, το κόστος για την επισκευή του οχήματος 
ανέρχεται σε 29,76 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
3. ΚΗΟ 6050 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
Το όχημα στάλθηκε στην κα ΧΟΛΕΒΑ ΕΛΕΝΗ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαιτούμενων 
ανταλλακτικών.  Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά, το κόστος για την επισκευή του οχήματος 
ανέρχεται σε 18,60 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
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4. ΚΗΟ 6053 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
Το όχημα στάλθηκε στην κα ΧΟΛΕΒΑ ΕΛΕΝΗ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαιτούμενων 
ανταλλακτικών.  Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά, το κόστος για την επισκευή του οχήματος 
ανέρχεται σε 44,64 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
5. ΚΗΙ 3022 ΠΟΥΛΜΑΝ 
Το όχημα στάλθηκε στην κα ΧΟΛΕΒΑ ΕΛΕΝΗ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαιτούμενων 
ανταλλακτικών.  Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά, το κόστος για την επισκευή του οχήματος 
ανέρχεται σε 159,96 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση της απόφασης 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: 21123/23.12.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων και τις συνημμένες σε αυτή εντολές τεχνικής επιθεώρησης 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την  αριθμ. πρωτ: 21123/23.12.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 

Οχημάτων σχετικά με την επισκευή των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής με αριθμούς κυκλοφορίας: 
ΑΜ 55540 (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ), ΚΗΗ 2213 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ), ΚΗΟ 6050 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ), ΚΗΟ 6053 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ), ΚΗΙ 3022 (ΠΟΥΛΜΑΝ). 
Β. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016, στους 
κάτωθι ΚΑ: 

Α/Α 
ΑΡ. ΚΥΚΛ. 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ 
1 ΑΜ 55540 70-6263 66,46 
2 ΚΗΗ 2213 20-6263.001 29,76 
3 ΚΗΟ 6050 20-6263.001 18,60 
4 ΚΗΟ 6053 20-6263.001 44,64 
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5 ΚΗΙ 3022 10-6263.001 159,96 

ΣΥΝΟΛΟ 319,42 
Γ. 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: Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (έγκριση της αρ. πρωτ: 
21124/23.12.2016 απόφασης της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων) 
Αρ. Απόφ.: 258/2016 

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 της αρ. πρωτ: 21124/23.12.2016 απόφασης 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. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων με την αριθμ. πρωτ: 
21124/23.12.2016 απόφασής της (ΑΔΑ: Ρ7ΩΚΩΛ1-Ξ9Θ), ενέκρινε την επισκευή των οχημάτων με 
αριθμούς κυκλοφορίας: ΚΗΙ 7310 ΦΟΡΤΗΓΟ, ΚΗΟ 6053 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ, ΚΗΙ 7331 ΦΟΡΤΗΓΟ, 
ΚΗΟ 5635 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ. 
1. ΚΗΟ 6053 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΓΚΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ προκειμένου να γίνει η κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η εργασία επισκευής ανέρχεται σε 223,20 
ευρώ, ενώ το κόστος των απαιτούμενων ανταλλακτικών ανέρχεται σε 210,80 ευρώ. Στις ανωτέρω τιμές 
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 
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2. ΚΗΙ 7310 ΦΟΡΤΗΓΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΓΚΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ προκειμένου να γίνει η κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η εργασία επισκευής ανέρχεται σε 99,20 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
3. ΚΗΙ 7331 ΦΟΡΤΗΓΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΓΚΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ προκειμένου να γίνει η κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η εργασία επισκευής ανέρχεται σε 86,80 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
4. ΚΗΟ 5635 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΓΚΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ προκειμένου να γίνει η κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η εργασία επισκευής ανέρχεται σε 322,40 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση της απόφασης 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: 21124/23.12.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων και τις συνημμένες σε αυτή εντολές τεχνικής επιθεώρησης 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την  αριθμ. πρωτ: 21124/23.12.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων σχετικά με την επισκευή των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής με αριθμούς κυκλοφορίας: 
ΚΗΙ 7310 ΦΟΡΤΗΓΟ, ΚΗΟ 6053 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ, ΚΗΙ 7331 ΦΟΡΤΗΓΟ, ΚΗΟ 5635 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ. 
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Β. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016, στους 
κάτωθι ΚΑ: 

Α/Α 
ΑΡ. ΚΥΚΛ. 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ 
1 ΚΗΟ 6053  20-6263.001 434,00 
2 ΚΗΙ 7310  20-6263.001 99,20 
3 ΚΗΙ 7331  20-6263.001 86,80 
4 ΚΗΟ 5635  20-6263.001 322,40 

ΣΥΝΟΛΟ 942,40 
Γ. 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: Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (έγκριση της αρ. πρωτ: 
21126/23.12.2016 απόφασης της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων) 
Αρ. Απόφ.: 259/2016 

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 της αρ. πρωτ: 21126/23.12.2016 απόφασης 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. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων με την αριθμ. πρωτ: 
21126/23.12.2016 απόφασής της (ΑΔΑ: ΨΡΜ1ΩΛ1-231), ενέκρινε την επισκευή των οχημάτων με 
αριθμούς κυκλοφορίας: ΚΗΟ 6050 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ), ΚΗΗ  5520 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ), ΚΗΗ 
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5504 (ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ), ΜΕ 30416 (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ), ΜΕ 62327 
(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ), ΚΗΙ 3024 (ΠΟΥΛΜΑΝ). 
 
1. ΚΗΟ 6050 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
Το όχημα στάλθηκε στην εταιρεία MULTI ACTIONS O.E. προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαιτούμενων ανταλλακτικών.  Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά, το κόστος για την επισκευή του 
οχήματος ανέρχεται σε 317,44 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
2. ΚΗΗ 5520 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  
Το όχημα στάλθηκε στην εταιρεία MULTI ACTIONS O.E. προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαιτούμενων ανταλλακτικών.  Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά, το κόστος για την επισκευή του 
οχήματος ανέρχεται σε 584,04 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
3. ΚΗΗ 5504 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
Το όχημα στάλθηκε στην εταιρεία MULTI ACTIONS O.E. προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαιτούμενων ανταλλακτικών.  Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά, το κόστος για την επισκευή του 
οχήματος ανέρχεται σε 120,28 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
4. ΜΕ 30416 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
Το όχημα στάλθηκε στην εταιρεία MULTI ACTIONS O.E. προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαιτούμενων ανταλλακτικών.  Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά, το κόστος για την επισκευή του 
οχήματος ανέρχεται σε 125,24 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
5. ΜΕ 62327 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
Το όχημα στάλθηκε στην εταιρεία MULTI ACTIONS O.E. προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαιτούμενων ανταλλακτικών.  Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά, το κόστος για την επισκευή του 
οχήματος ανέρχεται σε 317,44 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
6. ΚΗΙ 3024 ΠΟΥΛΜΑΝ 
Το όχημα στάλθηκε στην εταιρεία MULTI ACTIONS O.E. προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαιτούμενων ανταλλακτικών.  Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά, το κόστος για την επισκευή του 
οχήματος ανέρχεται σε 515,84 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση της απόφασης της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
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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: 21126/23.12.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων και τις συνημμένες σε αυτή εντολές τεχνικής επιθεώρησης 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την  αριθμ. πρωτ: 21126/23.12.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων σχετικά με την επισκευή των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής με αριθμούς κυκλοφορίας: 
ΚΗΟ 6050 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ), ΚΗΗ  5520 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ), ΚΗΗ 5504 (ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ), ΜΕ 30416 (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ), ΜΕ 62327 (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ), ΚΗΙ 3024 
(ΠΟΥΛΜΑΝ). 
Β. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016, στους 
κάτωθι ΚΑ: 

Α/Α 
ΑΡ. ΚΥΚΛ. 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ 
1 ΚΗΟ 6050 20-6263.001 317,44 
2 ΚΗΗ  5520 20-6263.001 584,04 
3 ΚΗΗ 5504 70-6263 120,28 
4 ΜΕ 30416 20-6263.001 125,24 
5 ΜΕ 62327 20-6263.001 317,44 
6 ΚΗΙ 3024 10-6263.001 515,84 

ΣΥΝΟΛΟ 1.980,28 
Γ. 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: Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (έγκριση της αρ. πρωτ: 
21128/23.12.2016 απόφασης της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων) 
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Αρ. Απόφ.: 260/2016 
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 της αρ. πρωτ: 21128/23.12.2016 απόφασης 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. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων με την αριθμ. πρωτ: 
21128/23.12.2016 απόφασής της (ΑΔΑ: 6ΡΥΩΛ1-Ο0Ζ), ενέκρινε την επισκευή των οχημάτων με 
αριθμούς κυκλοφορίας: ΜΕ-30416 (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ), ΚΗΙ-3088 (ΦΟΡΤΗΓΟ), ΚΗΟ-6050 (ΦΟΡΤΗΓΟ), 
ΚΗΙ-7310 (ΦΟΡΤΗΓΟ), ΚΗΟ-6040 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ). 
 
1. ΜΕ 30416 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ – Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. προκειμένου να 
γίνει η κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η εργασία επισκευής ανέρχεται σε 1.516,27 
ευρώ, ενώ το κόστος των ανταλλακτικών ανέρχεται σε 2.168,51 ευρώ. Στις ανωτέρω τιμές 
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 
 
2. ΚΗΙ 3088 ΦΟΡΤΗΓΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ – Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. προκειμένου να 
γίνει η κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η εργασία επισκευής ανέρχεται σε 3.512,67 
ευρώ, ενώ το κόστος των ανταλλακτικών ανέρχεται σε 2.378,83 ευρώ. Στις ανωτέρω τιμές 
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 
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3. ΚΗΟ 6050 ΦΟΡΤΗΓΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ – Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. προκειμένου να 
γίνει η κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η εργασία επισκευής ανέρχεται σε 885,36 
ευρώ, ενώ το κόστος των ανταλλακτικών ανέρχεται σε 824,56 ευρώ. Στις ανωτέρω τιμές 
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 
 
4. ΚΗΙ 7310 ΦΟΡΤΗΓΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ – Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. προκειμένου να 
γίνει η κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η εργασία επισκευής ανέρχεται σε 663,89 
ευρώ, ενώ το κόστος των ανταλλακτικών ανέρχεται σε 776,04 ευρώ. Στις ανωτέρω τιμές 
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 
 
5. ΚΗΟ 6040 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ – Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. προκειμένου να 
γίνει η κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η εργασία επισκευής ανέρχεται σε 186,00 
ευρώ, ενώ το κόστος των ανταλλακτικών ανέρχεται σε 532,96 ευρώ. Στις ανωτέρω τιμές 
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

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

αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση της απόφασης 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, 
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− Την αριθμ. πρωτ: 21128/23.12.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων και τις συνημμένες σε αυτή εντολές τεχνικής επιθεώρησης 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την  αριθμ. πρωτ: 21128/23.12.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων σχετικά με την επισκευή των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής με αριθμούς κυκλοφορίας 
ΜΕ-30416 (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ), ΚΗΙ-3088 (ΦΟΡΤΗΓΟ), ΚΗΟ-6050 (ΦΟΡΤΗΓΟ), ΚΗΙ-7310 (ΦΟΡΤΗΓΟ), 
ΚΗΟ-6040 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ). 
Β. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016, στους 
κάτωθι ΚΑ: 

Α/Α 
ΑΡ. ΚΥΚΛ. 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ 
1 ΜΕ-30416 20-6263.001 3.684,78 
2 ΚΗΙ-3088 20-6263.001 5.891,50 
3 ΚΗΟ-6050 20-6263.001 1.709,92 
4 ΚΗΙ-7310 20-6263.001 1.409,90 
5 ΚΗΟ-6040 20-6263.001 718,96 

ΣΥΝΟΛΟ 13.415,06 
Γ. 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: Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών 
του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 261/2016 

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 «απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας 

πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

− τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

− την από 12/12/2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 
Α΄18). 
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− την από 03.09.2015 σύμβασης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης μεταξύ του ΝΠΔΔ 
«ΘΟΡΙΚΟΣ» και της αναδόχου εταιρείας «Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.». 

− την υπ’ αριθμ. 68/2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, σχετικά 
με την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των δομών του 
ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ του Δήμου Λαυρεωτικής, έτους 2016 – 2017», (ΑΔΑΜ: 16REQ005418739).  

− την υπ’ αριθμ. 747/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 
διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών 
προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, η οποία ειδικότερα αφορά την προμήθεια α) πετρελαίου θέρμανσης για τα ΝΠΔΔ: 
«ΘΟΡΙΚΟΣ», «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης» και β) λιπαντικών για το Δήμο Λαυρεωτικής. 

− την υπ’ αριθμ.89/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ», σχετικά 
με την απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του 
Νομικού Προσώπου μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. 

− τον προϋπολογισμό δαπανών του Νομικού Προσώπου έτους 2016, στον ΚΑ 15-6643 έχει 
προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

− την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.». 
Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «…αποφασίζει για την 

έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει 

αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, 

εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,…». 

Μέχρι την ολοκλήρωση του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων, ο οποίος 
βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους δύο (2) μήνες περίπου, λόγω των 
απαιτούμενων από το νόμο διαδικασιών και με δεδομένο το γεγονός της εξάντλησης των αποθεμάτων 
της από 03.09.2015 σύμβασης, είναι αναγκαία η άμεση προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για το 
ανωτέρω χρονικό διάστημα, η οποία εκτιμάται ότι δεν θα υπερβεί το ποσό των 10.000,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  Η ανωτέρω προμήθεια είναι επιτακτική για την εύρυθμη και ομαλή 
λειτουργία των δομών του Νομικού Προσώπου. 
Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 

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

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
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− την υπ’ αριθμ. 747/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής 

− την υπ’ αριθμ.89/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» 

− την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.» 

− το γεγονός ότι δεν έχει γίνει καμία άλλη απ’ ευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων από το 
Δήμο Λαυρεωτικής 

− την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη, προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης μέχρι την ολοκλήρωση του 
ηλεκτρονικού διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των 
δομών του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, στην εταιρεία «Δ.& Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.», με έδρα στο 
Θορικό Λαυρίου, με ΑΦΜ 999356023, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, μέχρι του ποσού των 10.000,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την κατατεθείσα οικονομική προσφορά του και έως την 
ολοκλήρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την αριθμ.747/2016 
απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6643 του προϋπολογισμό εξόδων του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής έτους 2016, καθώς και τον αντίστοιχο του έτους 2017. 
 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Σταύρος Κρητικός 
 
Ηλίας Στουραΐτης 
 
Παναγιώτης Τσίκλος 
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