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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  1 6 η ς  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
ΤΗΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 21 Ιουλίου 2017 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 14:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 17.07.2017 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Αναστάσιος Αντωνίου, Ευαγγελία Βελετάκου, Ιωάννης 
Συρίγος, Παναγιώτης Τσίκλος 

Απόντα μέλη  : 2 
Κωνσταντίνος Λεβαντής, Ιωάννης Παρασκευής 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί έγκρισης του από 18.07.2017 
πρακτικού της Επιτροπής του Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια τροφίμων 
για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 185/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 1ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έγκρισης του από 18.07.2017 πρακτικού της Επιτροπής του Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά την 

προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας Δήμου 

Λαυρεωτικής». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 
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Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
λόγω της ανάγκης ολοκλήρωσης της διαδικασίας του διαγωνισμού, προκειμένου ξεκινήσει η λειτουργία 
της Κατασκήνωσης στις 31 Ιουλίου 2017. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα 
ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  
1. Την υπ’ αριθ. Δ22/οικ.14573/359/2017 (ΦΕΚ 1224/Β/07.04.2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το έτος 2017 για την οργάνωση 
λειτουργία της Παιδικής Εξοχής στην περιοχή Διόνυσος Κερατέας στο Δήμο Λαυρεωτικής. 

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11173/29.06.2017 υποβολή αιτήματος του Προέδρου της Ζ’ Παιδικής 
Εξοχής Κερατέας και Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης 
κατασκηνωτικών σκηνών στη  Ζ’ Παιδική Εξοχή Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής. 

3. Την υπ’ αριθμ. 13/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα: «Προμήθεια  
τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής  Εξοχής  Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής  
έτους 2017» εκτιμώμενης αξίας  57.379,33 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι 66.693,30 ευρώ. 

4. Την υπ’ αριθμ. 169/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 
έγινε η έγκριση της αριθμ.13/2017 μελέτης, η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 15-
6482.001 του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017. 

5. Την υπ’ αριθμ. 497/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που εκδόθηκε για το σκοπό αυτό και 
την αριθμ. 11606/05.07.2017 πράξη – βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

6. Την υπ’ αριθμ.415/2017 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου-ων της προμήθειας. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ολόκληρη η 
διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC001654084. Περίληψη της 
διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 94Υ4ΩΛ1-8ΟΝ) και  δημοσιεύθηκε στην 
εφημερίδα «ΧΤΥΠΟΣ». Επίσης, τα τεύχη του διαγωνισμού αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr. 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, στις 18 Ιουλίου 2017, ενώπιον 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 11/2017 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, και συντάχθηκε το πρακτικό διαγωνισμού, το οποίο σας θέτω υπόψη: 
Στο Λαύριο σήμερα την 18 Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

στο Δημοτικό Κατάστημα η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, 

η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 11/2007 (ΑΔΑ:ΨΜΣ1ΩΛ1-8Λ9)  απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που 

http://www.lavreotiki.gr/
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κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού  προμήθειας τροφίμων για την 

κάλυψη των αναγκών της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας (Αριθμ. Διακήρυξης 415/2017 ΑΔΑΜ: 

17PROC001654084  06-07-2017). 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Ιωάννης Λιέπουρης, ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων (Τακτικό μέλος) 

2) Δημήτριος Σωφρόνης, ΔΕ1 Διοικητικού (Αναπληρωματικό μέλος) 

3) Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού (Τακτικό μέλος) 

Η Επιτροπή στις 11:05 π.μ., προέβη στην παραλαβή των φακέλων των οικονομικών φορέων, που 

συμμετείχαν στον διαγωνισμό. 

Η επιτροπή παρέλαβε και αρίθμησε της εξής συμμετοχές. 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΩΤ. 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ 

ΦΟΡΕΑ 

1 MARATHON MAT 1 ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 12873/2017 Μεταμόρφωση, οδός Γ. 

Παπανδρέου 119 & Τ.Κ.14452 800792295 

2 
ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ « 
Η ΦΙΡΜΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΡΕΑΣ» 

12871/2017 Λαύριο,  οδός Περικλέους & 
Φλέμινγκ 1 Τ.Κ. 19500 125437451 

3 ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 12861/2017  Πειραιά, οδός Βαιλικών 6 & 

Ευδόξου  Τ.Κ.18540   

4 
Ε & Κ ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ & 
ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ 

12867/2017 
Μεταμόρφωση, οδός 
Κλεισούρας 4 και Τατοΐου,  
Τ.Κ.14452 

92156190 

5 

ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

12844/2017 Άγιο Ι. Ρέντη , οδός 
Παπαδοπούλου 2Α 99720133 

6 

ΜΠΕΡΕΤΑΣ ΝΙΚ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ –ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ 

12648/2017  
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, οδός 
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  αριθ.38Β 
Τ.Κ.15342 

 027112570 

1. Κατά την έναρξη της διαδικασίας διαπιστώθηκε ότι οι οικονομικοί φορείς: α) MARATHON MAT 

1 ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ με αύξοντα αριθμό 1   και β) ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

& ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. με αύξοντα αριθμό 3, δεν κατέθεσαν τις προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

άρθρα 8 παρ. 2 και 9 παρ. 1, συγκεκριμένα και οι δύο οικονομικοί φορείς κατέθεσαν 3 σε ξεχωριστούς 

φακέλους με τις ενδείξεις Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική Προσφορά και Οικονομική Προσφορά. 
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Μετά την παραπάνω διαπίστωση, η επιτροπή αποφάσισε να μην προχωρήσει στην αποσφράγιση των 

φακέλων των παραπάνω φορέων, αποκλείοντας του δύο οικονομικούς φορείς από τα επόμενα στάδια 

της διαδικασίας.    

Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση. 

2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος φάκελος 

κ.λ.π).  Όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισμένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε 

η διακήρυξη στο άρθρο 8. 

3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, αρίθμησε και μονόγραψε  το 

φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, και τον φάκελο της 

οικονομικής προσφοράς. 

4. Στην συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών και στον 

έλεγχο αυτών.  

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι φορείς, (εκτός 

από τους φορείς με αύξοντα αριθμό 1. και 3., των οποίων ο φάκελος δεν αποσφραγίστηκε), προέκυψε 

ότι όλοι οι φορείς κατέθεσαν τα ζητούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά, και ως εκ τούτου, 

συνεχίζουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. 

5. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, εκτός αυτών που απερρίφθησαν 

για τους παραπάνω λόγους. Συγκεκριμένα: 

α. Η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα με αύξοντα αριθμ. 2. και επωνυμία:  ΕΙΡΗΝΗ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ «Η ΦΙΡΜΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΕΑΣ» είναι σύμφωνη με τους όρους της 

διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή. 

 β. Η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα με αύξοντα αριθμ. 4. και επωνυμία:  «Ε & Κ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ & ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ» είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και 

γίνεται αποδεκτή. 

γ. Η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα με αύξοντα αριθμ. 5. και επωνυμία:  «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» είναι σύμφωνη με τους 

όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή. 

δ. Η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα με αύξοντα αριθμ. 6. και επωνυμία:  «ΜΠΕΡΕΤΑΣ ΝΙΚ. 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ –ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ» δεν είναι 
σύμφωνη με την μελέτη της διακήρυξης, διότι δεν αναφέρει αν η συγκεκριμένη εταιρία θα παρασκευάζει 

τα προϊόντα της ομάδας Ζ΄ και  Η΄ ή ποιος ή ποιοι θα είναι η κατασκευαστές των προϊόντων. Η εταιρία 

στον φάκελο τεχνικής προσφοράς, προσκόμισε πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης ασφάλειας 

τροφίμων δύο φερόμενων (αυτό το εικάζει η επιτροπή, αφού πουθενά μέσα στην τεχνική προσφορά δεν 
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αναφέρεται και δεν δηλώνεται αυτή η συνεργασία και για ποια προϊόντα)  ως συνεργαζόμενων εταιριών, 

για τα οποία έχει λήξη η ισχύς τους (17/6/2017 και 25/5/2017) 

Μετά από τα παραπάνω η επιτροπή αποφάσισε τον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα με την επωνυμία  

«ΜΠΕΡΕΤΑΣ ΝΙΚ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ –ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ» 

από το επόμενο στάδιο της διαδικασίας. 

6. Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, των προσφερόντων που έγιναν δεκτοί 

κατά τα παραπάνω.  

Οικονομικός φορέας με αύξοντα αριθμ. 2 και επωνυμία:  ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ «Η ΦΙΡΜΑ ΣΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΕΑΣ» 

Κατέθεσε οικονομική Προσφορά για την ομάδα Θ: ΚΡΕΑΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΈΚΠΤΩΣΗΣ: 4% (ΤΈΣΣΕΡΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 
Οικονομικός φορέας με αύξοντα αριθμ. 4 και επωνυμία: Ε & Κ ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ & ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ 

Κατέθεσε οικονομική Προσφορά για την ομάδα Δ: ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

Η συνολική οικονομική προσφορά για την ομάδα Δ είναι 3.602,00 € χωρίς ΦΠΑ 

Επίσης κατάθεσε οικονομική προσφορά για την ομάδα Η: ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ 

Η συνολική οικονομική προσφορά για την ομάδα Η είναι 1.232,00 € χωρίς ΦΠΑ 

Οικονομικός φορέας με αύξοντα αριθμ. 5. και επωνυμία: ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

ΟΜΑΔΑ 
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 8.059,00 €   

ΟΜΑΔΑ Β: ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ   3,00% 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 14.699,95 €   

ΟΜΑΔΑ Ε: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ   3,00% 

ΟΜΑΔΑ Στ: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ   3,00% 

ΟΜΑΔΑ Θ: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ   3,00% 

 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθ. 415/2017 Διακήρυξη του Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 17PROC001654084  06-07-2017) 

2. τις υποβληθείσες προσφορές 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
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4. την υπ’ αριθ. Α-497/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

5. την υπ’ αριθμ. πρωτ: 11606/05-07-2017 πράξη βεβαίωση της Αναπληρώτριας  Προϊσταμένης 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών επί της ανωτέρω απόφασης  ανάληψης υποχρέωσης, για την 

ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 

και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 497/2017. 

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 

Την ανάδειξη των οικονομικών φορέων ως προσωρινών αναδόχων όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 

που ακολουθεί, γιατί οι προσφορές τους είναι πλήρεις, σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις 

τεχνικές προδιαγραφές και προσέφεραν τη χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στης 

αντίστοιχες ομάδες.  

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ 
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ 
ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

8.059,00 €   

ΟΜΑΔΑ Β: ΝΩΠΑ 
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  3,00% 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

14.699,95 €   

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΙΔΗ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

Ε & Κ ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ & ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ 3.602,00 €   

ΟΜΑΔΑ Ε: 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 

ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  3,00% 

ΟΜΑΔΑ Στ: 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  3,00% 

ΟΜΑΔΑ Ζ : ΨΩΜΙ 
  -------------------------- ---------------- -------- 

ΟΜΑΔΑ Η: ΕΤΟΙΜΑ 
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 

Ε & Κ ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ & ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ 1.232,00 €   
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ΟΜΑΔΑ Θ: ΕΙΔΗ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ «Η 
ΦΙΡΜΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΕΑΣ»   4,00% 

Λόγω αποκλεισμού  του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΜΠΕΡΕΤΑΣ ΝΙΚ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ –ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ» ο συνοπτικός διαγωνισμός 

κηρύσσεται άγονος για την Ομάδα Ζ ψωμί και λόγω του ότι η εν λόγω προμήθεια είναι επιτακτική για 

την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας λόγω έναρξης λειτουργίας της την 

31/07/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα  την 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προμήθειας λόγω του κατεπείγοντος αφού σύμφωνα με τον Ν. 

3852/2010 αρ.72 παρ. 1 περ. δ. η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 

οικονομικής λειτουργίας του δήμου, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις 

απευθείας ανάθεσης προμηθειών κτλ. σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, στην προκειμένη 

περίπτωση τη λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης προμήθειας  για την ομάδα Ζ ψωμί για την κάλυψη 

των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας λόγω έναρξης λειτουργίας της την 31/07/2017. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται. 

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 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010): Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης 

− Το από 18.07.2017 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει στο σύνολό του το από 18.07.2017 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Συνοπτικού 
Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.415/2017 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής και 
αφορά την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του 
Δήμου Λαυρεωτικής. 
Β. Κάνει δεκτές τις προσφορές των Οικονομικών Φορέων: (ι) ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, (ιι) Ε & Κ ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 
& ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ,(ιιι)  ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ «Η ΦΙΡΜΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΕΑΣ».  
Γ. Απορρίπτει τις προσφορές των Οικονομικών Φορέων: (ι) MARATHON MAT 1 ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, (ιι) ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε., (ιιι) ΜΠΕΡΕΤΑΣ ΝΙΚ. 
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ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ –ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ, για τους λόγους 
που αναφέρθηκαν στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 
Δ. Κατακυρώνει ως προσωρινούς ανάδοχους της προμήθειας τους κατωτέρω Οικονομικούς Φορείς ανά 
ομάδα τροφίμων: 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Α ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

8.059,00 €   

Β ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  3,00% 

Γ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

14.699,95 €   

Δ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Ε & Κ ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ & ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ 3.602,00 €   

Ε ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 
ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  3,00% 

Στ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  3,00% 

Ζ ΨΩΜΙ 
  -------------------------- ---------------- -------- 

Η ΕΤΟΙΜΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ Ε & Κ ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ & ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ 1.232,00 €   

Θ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ «Η 
ΦΙΡΜΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΕΑΣ»   4,00% 

 
Ε. Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για την ομάδα τροφίμων Ζ «ψωμί». 
Στ. Αποφασίζει την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας ψωμιού με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας, λόγω 
έναρξης λειτουργίας της την 31η Ιουλίου 2017. Η ανάθεση θα γίνει σε νέα συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση 
της υπηρεσίας «εργασίες τοποθέτησης ξύλινου deck στην Κεντρική Πλατεία Λαυρίου» 
Αρ. Απόφ.: 186/2017 
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Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 2ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’εργασίες τοποθέτησης 

ξύλινου deck στην Κεντρική Πλατεία Λαυρίου’’». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
λόγω της ανάγκης άμεσης αποκατάστασης του ξύλινου δαπέδου, δεδομένου ότι βρίσκεται στην Κεντρική 
Πλατεία της πόλης του Λαυρίου, σημείο διέλευσης μεγάλου αριθμού πεζών και υπάρχει κίνδυνος 
ατυχήματος. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα 
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

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

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 11440/03.07.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
την ανάγκη επισκευής τoυ ξύλινου εξωτερικού πατώματος (deck) στο χώρο της Κεντρικής Πλατείας της 
πόλης του Λαυρίου, εμβαδού 70m2 περίπου, λόγω εκτεταμένων φθορών. 

− Την υπ’ αριθμ. 47/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «εργασίες 
τοποθέτησης ξύλινου deck στην Κεντρική Πλατεία Λαυρίου», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 
ΑΔΑΜ: 17REQ001736445 2017 07 21. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 30-
6262.007 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 
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Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

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

− τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06, 

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 11440/03.07.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 47/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 5.828,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες 
τοποθέτησης ξύλινου deck στην Κεντρική Πλατεία Λαυρίου». 
(β)  τη διάθεση της πίστωσης ποσού 5.828,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6262.007 του προϋπολογισμό 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 
αναδόχου του έργου «συντήρηση η/μ εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Κερατέας Δήμου 
Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 187/2017 

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 ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου ‘’συντήρηση η/μ εγκαταστάσεων 

Δημοτικού Σταδίου Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.147/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση του υπ’ αριθμ. 
πρωτ: 9307/06.06.2017 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του συνοπτικού 
διαγωνισμού που διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας, στις 6 Ιουνίου 2017, για την επιλογή 
αναδόχου του έργου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Κερατέας του Δήμου 
Λαυρεωτικής». 

Με την υπ’ αριθμ. 11052/28.06.2017 έγγραφη πρόσκληση του Δήμου Λαυρεωτικής, ο 
προσωρινός ανάδοχος του έργου, «ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΚΤΕΝΗΣ», κλήθηκε 
να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με το αριθμ. πρωτ: 12825/17.07.2017 έγγραφό της, 
απέστειλε στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση το με ημερομηνία 17.07.2017 πρακτικό σχετικά με 
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τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο σας θέτω υπόψη: 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 
 
Στην Κερατέα  σήμερα την 17/07/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 88/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» (Αριθμ. 8235/19-05-2017 Περίληψης Διακήρυξης)  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Μαρία Ζωή Παπαθανάση  

2) Ευάγγελος Λιούμης 

3) Ιωάννης Λιέπουρης 

 Με το υπ’ αρ. πρωτ. 9307/6-6-2017 πρακτικό, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού πρότεινε την 

ανάδειξη του «ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΚΤΕΝΗΣ» ως προσωρινού αναδόχου 

του έργου  «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Κερατέας του Δήμου 
Λαυρεωτικής». Με την υπ'αριθ. 147/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω 

πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες με το υπ’ αριθμ. 11050/28-06-2017 έγγραφο. 

 Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον «ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ 
ΚΑΛΟΚΤΕΝΗ», έγγραφη πρόσκληση (11052/28-6-2017) με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός 

προθεσμίας δεκαπέντε  (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα 

δικαιολογητικά που περιγράφονται στην από Μάιος 2017 διακήρυξη και όπως υπεύθυνα δήλωσε στο 

τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ΤΕΥΔ κατά την ημέρα του Διαγωνισμού 6-6-2017. 

 Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο αποδεικτικό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κοινοποιήθηκε 

στον προσωρινό ανάδοχο την 28/06/2017. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε την 12/7/2017 το φάκελο 

δικαιολογητικών κατακύρωσης (αρ. πρωτ. 12502 - 12/7/2017). Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν 

εμπρόθεσμη. 

 Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα: 

• Αντίγραφο ποινικού Μητρώου (αρ. πρωτ. 105555/11-04-2017) 
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• Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου περί μη κηρύξεως σε πτώχευση (797819-4-/2017),  περί μη θέσεως σε  

αναγκαστική διαχείριση (3414/11-4-2017),  περί μη κατάθεσης δικόγραφου αίτησης συνδιαλλαγής-

εξυγίανσης (9659/22-3-2017) και περί μη κατάθεσης δικόγραφου πτωχεύσεων (13137/12-4-2017). 

• Φορολογική ενημερότητα (αρ. πρωτ. 63299624/11-5-2017). 

• Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, συνοδευόμενη από πίνακα 

των υπό εκτέλεση έργων. 

• Υπεύθυνη Δήλωση για λόγους αποκλεισμού. 

• Βεβαίωση Μ.Ε.Ε.Π 

• Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ ( 567/11-5-2017). 

• Ασφαλιστική ενημερότητα (ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) 158586/ΔΠ/27-12-2016). 

• Βεβαίωση ενημερότητας T.E.E (95047/91988/29-12-2016). 

• Βεβαίωση ενημερότητας ΓΙ.Ε.Δ.ΜΗ.Ε.Δ.Ε (889/30-12-2016). 

• Βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ μη απασχόλησης μισθωτών μηχανικών (7103/1005-2017). 

• Βεβαίωση περί μη καταδίκη για επαγγελματικό παράπτωμα από Τ.Ε.Ε 31598/91988/13-12-2016). 

• Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 

 Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται 

σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή  

ε ι σ η γ ε ί τ α ι  π ρ ο ς  τ η ν  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΚΤΕΝΗΣ», διότι  κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 103 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται. 

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, 
− την υπ’ αριθμ.147/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− την αριθμ. πρωτ:11052/28.06.2017 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προς τον προσωρινό 
ανάδοχο Οικονομικό Φορέα «ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΚΤΕΝΗΣ», 
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− το από 17.07.2017 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 
Προσφορών 

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

(α) εγκρίνει στο σύνολό του το υπ’ αριθμ. πρωτ: 12824/17.07.2017 πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον 
προσωρινό Ανάδοχο  του έργου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Κερατέας του 
Δήμου Λαυρεωτικής». 
(β) κατακυρώνει ως ανάδοχο του έργου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Κερατέας 
του Δήμου Λαυρεωτικής», τον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΚΤΕΝΗΣ», με έδρα στην Αθήνα, Ροβέρτου Γκάλλι 14, με ΑΦΜ 109832555, Δ.Ο.Υ Στ’ 
Αθηνών, με ποσοστό έκπτωσης δεκαπέντε τοις εκατό (15%), ήτοι 46.554,76 ευρώ (με αναθεώρηση και 
απρόβλεπτα), χωρίς ΦΠΑ. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.: 188/2017 

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

προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 11525/04.07.2017 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  

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

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «σύστασης πάγιας προκαταβολής στις 

τοπικές και δημοτικές κοινότητες» και τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, άρθρο 173, παρακαλούμε 

όπως εγκρίνετε τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και αναφέρονται αναλυτικά 

στο συνημμένο πίνακα». 

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.24/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής, 
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− Την αριθμ. πρωτ: 11525/04.07.2017 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί νομικής κάλυψης υπαλλήλου κατά την εκδίκαση της υπόθεσης 
τροχαίου ατυχήματος με το υπ’ αριθμ. ΚΗΙ 3022 Δημοτικό Λεωφορείο 
Αρ. Απόφ.: 189/2017 

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 «νομικής κάλυψης υπαλλήλου κατά 

την εκδίκαση της υπόθεσης τροχαίου ατυχήματος με το υπ’ αριθμ. ΚΗΙ 3022 Δημοτικό Λεωφορείο», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν.3852/10, όπως προστέθηκε με την παρ.7 του 

άρθρου 12 του Ν.4071/12 «…στ. Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται στη νομική στήριξη των 

υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν 

διώκονται ποινικώς για αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Οι 

υπάλληλοι στερούνται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον 

τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας. Η εκπροσώπηση συντελείται από 

δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή 

περιφερειάρχη, ύστερα από απόφαση της οικονομικής επιτροπής και θετική εισήγηση της Νομικής 

Υπηρεσίας» 

Ο υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Στυλιανός Πισσάνος, ΔΕ29 Οδηγών, με την υπ’ αριθμ. 
πρωτ: 5117/04.04.2017 αίτησή του, ζητά την παροχή νομικής στήριξης κατά την εκδίκαση της υπόθεσης 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 

 ΕΞΟΔΩΝ  

1 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21/27-06-2017 

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΕ 6 
ΚΟΛΩΝΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΛΟΓΩ 
ΣΑΠΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ  

496,00 20-6262.009 

2 MANKA ST. THEODOR 43/03-07-2017 

ΧΤΙΣΙΜΟ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΥ 
ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΠΟΥ ΕΠΕΤΑΙ 
ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 10m2 

396,80 45-6261.003  
(ΑΑΥ 351) 

ΣΥΝΟΛΟ 892,80 
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τροχαίου ατυχήματος με το ΚΗΙ 3022 Δημοτικό Λεωφορείο που έλαβε χώρα κατά την άσκηση της 
υπηρεσίας του. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, στο από 29.05.2017 έγγραφό του, αναφέρει ότι δεν δύναται 
να αναλάβει τη νομική κάλυψη του υπαλλήλου, αφενός λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος που  
μεσολαβεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης και αφετέρου εξαιτίας της ύπαρξης και άλλης υποχρέωσης 
κατά την ίδια ημερομηνία.   

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, παρ.1, εδ ιε, περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής 
«…Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού 

χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου 

και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία…». 

Επειδή, ο μοναδικός δικηγόρος με πάγια αντιμισθία αδυνατεί να αναλάβει το χειρισμό της 
υπόθεσης λόγω φόρτου εργασίας και επειδή το αίτημα του αιτούντος ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 244 του Ν.382/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προτείνεται η ανάθεση του χειρισμού της 
υπόθεσης σε ιδιώτη δικηγόρο. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι θα 
πρέπει να αποφασίσουν σχετικά με το διορισμό άλλου δικηγόρου, επιλογής του αιτούντος, δεδομένου 
ότι η δίωξή του δεν ασκήθηκε λόγω καταγγελίας από μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής.  

Ο κος Πισσάνος ζήτησε, σε περίπτωση που αδυνατεί να τον εκπροσωπήσει ο Νομικός 
Σύμβουλος του Δήμου, να αναλάβει το χειρισμό της υπόθεσής του, ο δικηγόρος Τηλέμαχος Γ. Κωλέτσης. 

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

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

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 5117/04.04.2017 αίτηση του υπαλλήλου του Δήμου Πισσάνου Στυλιανού,  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
την αναβολή της συζήτησης του θέματος περί νομικής κάλυψης υπαλλήλου κατά την εκδίκαση της 
υπόθεσης τροχαίου ατυχήματος με το υπ’ αριθμ. ΚΗΙ 3022 Δημοτικό Λεωφορείο και τη λήψη απόφασης 
σε προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ δαπανών 00-6111 του προϋπολογισμού του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 
Αρ. Απόφ.: 190/2017 

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 πίστωσης σε βάρος του 
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ΚΑ δαπανών 00-6111 του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017», έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:12664/14.07.2017 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή έχει την 

αρμοδιότητα να εγκρίνει τις δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από 

εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Στις παραγράφους 2α, 2β και 2γ της Β’ ενότητας του αρ. πρωτ: 2/99070/0026 εγγράφου της 

Διεύθυνσης Συντονισμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» αναφέρεται ότι: «…με 

την έναρξη του οικονομικού έτους, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ’ απόλυτη 

προτεραιότητα οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην 

δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2017.   

β. Στην συνέχεια πρέπει να εκδοθούν οι αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την δέσμευση 

πιστώσεων ισόποσων με τις απλήρωτες υποχρεώσεις των αντίστοιχων αναλήψεων του 2016 που 

ανατρέπονται κατά τα ανωτέρω, εφόσον εκκρεμούν σχετικές υποχρεώσεις. Με τις αποφάσεις αναλήψεων 

υποχρεώσεων της περίπτωσης αυτής, δεσμεύονται οι ειδικές πιστώσεις που εγγράφονται στον 

προϋπολογισμό του οικείου φορέα για τα παρελθόντα έτη, μόνο στην περίπτωση που τα παραστατικά 

στοιχεία της δαπάνης (τιμολόγιο, Α.Π.Υ. κτλ) φέρουν ημερομηνία εντός του 2016. Διαφορετικά οι 

σχετικές δεσμεύσεις αναλαμβάνονται σε βάρος των λοιπών οικείων Κ.Α.Ε.  

γ) Περαιτέρω θα πρέπει να εκδοθούν και οι αποφάσεις για την ανάληψη ολόκληρου του ποσού 

των εγγεγραμμένων πιστώσεων για τις σταθερές δαπάνες, τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και τις 

δαπάνες για μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 9 του 

Π.Δ. 80/2016 (Α.145).» 

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 ψηφίστηκε με την αριθμ.228/2016 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και κυρώθηκε με το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 έγγραφο της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Ιστορικό 

Με την υπ’ αριθ.10/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής δόθηκε η εντολή 

και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο της 

Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», να υποβάλει εκ μέρους του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών υπόμνημα επί της από 27.11.2015 και με αριθμό κατάθεσης ΠΡΦ 1248/27.11.2015 προσφυγής, 

που άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια 

Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.», να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του ως άνω 
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Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 16ης Μαρτίου 2016 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε θα 

συζητηθεί η ως άνω προσφυγή. 

Με την υπ’ αριθμ.184/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής καθορίστηκε η 

αμοιβή του δικηγόρου, στο ποσό των 2.900,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ δαπανών 00-6111 

του προϋπολογισμού έτους 2016. Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής: 

− 1.700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% για την εκπόνηση και υποβολή υπομνήματος, για το οποίο έχει 

εκδοθεί το αριθ.580/11.11.2016 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (ΑΑΥ: 212/2017) 

− 1.200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (περιλαμβανομένων των γραμματίων προείσπραξης) για την 

παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής, για το οποίο δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο 

Προκειμένου να εκδοθεί τιμολόγιο για το υπόλοιπο ποσό των 1.488,00 ευρώ, καλείται η 

Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της 

αντίστοιχης πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017. 

Στον προϋπολογισμού του έτους 2017 έχει προβλεφθεί πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6111 με 

τίτλο «αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων». 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης 

ποσού 1.488,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 00-6111 του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2017.  

Κατόπιν των ανωτέρω, κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ.10/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− την υπ’ αριθμ. 184/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

− την αριθμ. πρωτ: 12664/14.07.2017 εισήγηση  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
διαθέτει πίστωση ποσού 1.488,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6111 του προϋπολογισμού εξόδων του 
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, με τίτλο «αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» για την 
αμοιβή του Δικηγόρου Αθηνών Δρ. Αποστόλου Παπακωνσταντίνου, για την παράσταση και 
εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής στην από 27.11.2015 (αριθμ. κατ. ΠΡΦ1248/27.11.2015) 
προσφυγή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών. 
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ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «συντήρηση – 
υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Λαυρεωτικής έτους 2017 
Αρ. Απόφ.: 191/2017 

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 δαπάνης και διάθεσης 

πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «συντήρηση – υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών 

λογισμικού των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017», έθεσε υπόψη των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ.86/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 
2η τροποποίηση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. 

− Την υπ’ αριθμ.12645/14.07.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής 
& Επικοινωνιών, σχετικά με τη συντήρηση – υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού των 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 
ΑΔΑΜ:17REQ001693561 2017 07 14.  

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 10-
6266.001 του οποίου, το διαθέσιμο ποσό ανέρχεται σε 10.000,96 ευρώ. 

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

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

− τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06, 

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  
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− την υπ’ αριθμ.86/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ.12645/14.07.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής 
& Επικοινωνιών  

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
αποφασίζει  ομόφωνα  

(α)  εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 10.000,96 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «συντήρηση – 
υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Λαυρεωτικής έτους 2017». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 10.000,96 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6266.001 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας ηχητικού 
εξοπλισμού για την κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 192/2017 

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 δαπάνης και διάθεσης 

πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας ηχητικού εξοπλισμού για την κάλυψη εκδηλώσεων του 

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

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 10013/16.06.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
την ανάγκη της προμήθειας ηχητικού εξοπλισμού για την κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων της 
Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου. 

− Την υπ’ αριθμ. 43/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «προμήθεια 
ηχητικού εξοπλισμού για την κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Λαυρεωτικής», η οποία αναρτήθηκε στο 
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001674854 2017 07 11. 
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− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 20-
7131.004 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

− Την υπ’ αριθμ. 68/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η διάθεση ποσού 
400,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 20-7131.004 (ΑΑΥ 307/2017). 

− Την υπ’ αριθμ. 168/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η διάθεση ποσού 
500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 20-7131.004 (ΑΑΥ 517/2017). 

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

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

− τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06, 

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 10013/16.06.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 43/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 4.703,32 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας ηχητικού 
εξοπλισμού για την κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου. 
(β) την αποδέσμευση: 

− ποσού 220,00 ευρώ από τον ΚΑ δαπανών 20-7131.004 (ΑΑΥ 307/2017) και  

− ποσού 500,00 ευρώ από τον ΚΑ δαπανών 20-7131.004 (ΑΑΥ 517/2017). 
(γ) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 4.703,32 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7131.004 του προϋπολογισμό 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου 
Αρ. Απόφ.: 193/2017 

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 δαπάνης και διάθεσης 

πίστωσης για την έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
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δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 6662/27.04.2017 υποβολή αιτήματος του Προϊσταμένου του Τμήματος Η/Μ 
Εφαρμογών & Συγκοινωνιών σχετικά με την ανάγκη έκδοσης πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 20-
6262.008 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

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

− τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06, 

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 6662/27.04.2017 υποβολή αιτήματος του Προϊσταμένου του Τμήματος Η/Μ 
Εφαρμογών & Συγκοινωνιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 250,00 ευρώ για την έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου για την 
επανασύνδεση παροχής ρεύματος με Α.Π. 16411558 στην πόλη της Κερατέας. 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 250,00 ευρώ σε βάρος του 20-6262.008 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017 για την πληρωμή δαπανών μέσω 
πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.: 194/2017 

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 2017 για την πληρωμή δαπανών μέσω πάγιας προκαταβολής Τοπικής 
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Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 
10.07.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.24/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής έγινε η 

σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Δημοτικές Ενότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας και στην Τοπική 

Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή έχει την 

αρμοδιότητα να εγκρίνει τις δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από 

εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα κατά την καταχώρηση των τιμολογίων που 

πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, κρίνεται αναγκαία η εκ των προτέρων διάθεση πιστώσεων και 

η δέσμευση ποσών σε βάρος των ΚΑ για τους οποίους μπορούν να πραγματοποιούνται δαπάνες. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων σε 

βάρος των ΚΑ δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, ως 

κατωτέρω: 

Α/Α Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ 

1 20-6262.009 
Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων 
ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αγίου 
Κωνσταντίνου 

1.200,00 

2 45-6561.003 Συντήρηση – επισκευή Δημοτικού Κοιμητηρίου Αγίου 
Κωνσταντίνου 500,00 

  Σύνολο 1.700,00 
Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ.24/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− την από 10.07.2017 εισήγηση  του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, για 
την πληρωμή δαπανών μέσω πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, όπως 
αναφέρονται ακολούθως: 

Α/Α Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ 
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1 20-6262.009 
Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων 
ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αγίου 
Κωνσταντίνου 

1.200,00 

2 45-6561.003 Συντήρηση – επισκευή Δημοτικού Κοιμητηρίου Αγίου 
Κωνσταντίνου 500,00 

  Σύνολο 1.700,00 
 
ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 195/2017 

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

αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 
11.07.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. α παρ.2 του άρθρο 4 του Π.Δ.80/16 (ΦΕΚ 145 Α/05.08.2016) 

«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της 

Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης εντός του Οικονομικού Έτους στο οποίο αυτή αναφέρεται,  αυτή  

ανατρέπεται άμεσα μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του οικείου διατάκτη για ολική ή μερική 

διαγραφή του επιπλέον ποσού που δεσμεύτηκε. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την ανατροπή των κατωτέρω αναφερόμενων 

αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης: 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
 

Α.Α.Υ. 
ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
1.  10-7135 Λοιπός εξοπλισμός -148,80 €  Α- 234 

2.  10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα και λογισμικά 

-62,00 € Α-233 

3.  10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα και λογισμικά 

-3,84 € Α-280 

4.  15-6482.001 Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης -5.981,00 € Α-417 

5.  30-6262.007 Σιδηρουργικές εργασίες για τη συντήρηση 
κοινοχρήστων χώρων 

-124,00 € Α-362 

6.  
30-7135.013 Προμήθεια πινακίδων σήμανσης οδικής 

κυκλοφορίας & υλικού οδικής ασφάλειας ΔΕ 
Κερατέας 

-1.520,00 € Α-483 

ΣΥΝΟΛΟ -7.839,64 €  
Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με 

την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα 
έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων και κατ' εξαίρεση το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος 
(άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006).  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000027029_N0000027248_S0000126426
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Κατόπιν των ανωτέρω, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά με την ανατροπή αναλήψεων 
υποχρεώσεων, που έχουν διατεθεί με προηγούμενες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.  

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

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− τη ΔΥ/11.07.2017 εισήγηση  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
εγκρίνει την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που 
έχουν ήδη δεσμευθεί, σε βάρος ΚΑ δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 
έτους 2017, συνολικού ποσού 7.839,64 ευρώ, όπως αυτές αναφέρονται κατωτέρω: 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
 

Α.Α.Υ. 
ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
7.  10-7135 Λοιπός εξοπλισμός -148,80 €  Α- 234 

8.  10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα και λογισμικά 

-62,00 € Α-233 

9.  10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα και λογισμικά 

-3,84 € Α-280 

10.  15-6482.001 Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης -5.981,00 € Α-417 

11.  30-6262.007 Σιδηρουργικές εργασίες για τη συντήρηση 
κοινοχρήστων χώρων 

-124,00 € Α-362 

12.  
30-7135.013 Προμήθεια πινακίδων σήμανσης οδικής 

κυκλοφορίας & υλικού οδικής ασφάλειας ΔΕ 
Κερατέας 

-1.520,00 € Α-483 

ΣΥΝΟΛΟ -7.839,64 €  
 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής 73Α/2017, 74Α/2017 
και 75Α/2017, που εκδόθηκαν με την υπ’ αριθμ.142/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.: 196/2017 

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 τα 

χρηματικά εντάλματα προπληρωμής 73Α/2017, 74Α/2017 και 75Α/2017, που εκδόθηκαν με την υπ’ 

αριθμ.142/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 12817/17.07.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου 
αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Με την υπ’ αριθμ.142/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης ι) 

ποσού 436,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6323, (ιι) ποσού 625,00 ευρώ σε βάρος ΚΑ 20-6323, (ιιι) ποσού 
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50,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70-6323 του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2017, για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά τον έλεγχο ΚΤΕΟ των οχημάτων του 

Δήμου Λαυρεωτικής. 

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

υπάλληλος του Δήμου, Κωνσταντίνος Καραμπάτσος, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρ/κων, με βαθμό Δ’.   

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 1.111,00 ευρώ. 

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.142/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ:12817/17.07.2017 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 τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής 73Α/2017, 74Α/2017 
και 75Α/2017, έτσι όπως υποβλήθηκαν 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, Κωνσταντίνο Καραμπάτσο, ΔΕ Τεχνικών 
Ηλεκτρ/κων, με βαθμό Δ’, από υπόλογο του ποσού που του είχε διατεθεί για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Αναστάσιος Αντωνίου 
Ευαγγελία Βελετάκου 
Ιωάννης Συρίγος 
Παναγιώτης Τσίκλος 

 


	ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
	Με την υπ’ αριθμ. 11052/28.06.2017 έγγραφη πρόσκληση του Δήμου Λαυρεωτικής, ο προσωρινός ανάδοχος του έργου, «ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΚΤΕΝΗΣ», κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

