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ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 

 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  1 7 η ς  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 25 Ιουλίου 2017 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 15:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 25.07.2017 
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: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο1 του συνοπτικού διαγωνισμού που 
αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 197/2017 

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 Νο1 του 

συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’ασφάλιση οχημάτων και 

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

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 
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4. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές». 

5. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» ως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τις διατάξεις της ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”. 

7. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης 
και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

9. Τις διατάξεις του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» 

10. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
11. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 
12. Τις διατάξεις του ΠΔ/τος 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία”. 
13. Τις διατάξεις του ΠΔ/τος 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. 
14. Την αρ. 57654/23.05.2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης». 
15. Τις διατάξεις του Π.Δ. 237/86 «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/76 περί υποχρεωτικής 

ασφάλισης της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε από τον Ν.1569/85 και τα Π.∆.1091/81 και 118/85. 

16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 10/2003 (ΦΕΚ 7/Α/21-1-2003) «Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Λ'10) 
«περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» όπως ισχύει, και του Ν. 489/76 (Α' 331) «Περί 
υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης». 

17. Τις διατάξεις του Ν. 3229/04 (ΦΕΚ 38 Α΄/10-2-2004) «Περί εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης 
κλπ» 

18. Τις διατάξεις του Ν. 2496/97 (ΦΕΚ 87/Α) «Περί ασφαλιστικής σύμβασης κλπ.»  
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19. Τις διατάξεις του Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ 13/Α/5-2-2016)  «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης. 

20. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 10685/23.06.2017 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Κίνησης του Δήμου 
Λαυρεωτικής, σχετικά με την ανάθεση της υπηρεσίας «ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του 
Δήμου Λαυρεωτικής για την περίοδο 2017 – 2018». 

21. Την υπ’ αριθμ.4/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 
έγινε η διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων. 

22. Την αριθμ.33/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 
36.500,00 ευρώ. 

23. Την υπ’ αριθμ. 12/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 
έγινε η συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2017. 

24. Την υπ’ αριθμ. 180/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 
έγινε η έγκριση της αριθμ.33/2017 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ολόκληρη η 
διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC001677761. Περίληψη της 
διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 9ΛΣΧΩΛ1-3ΘΑ) και  δημοσιεύθηκε στην 
εφημερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». Επίσης, τα τεύχη του διαγωνισμού αναρτήθηκαν στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr. 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, στις 24 Ιουλίου 2017, ενώπιον 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 12/2017 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής. Με το αριθμ. πρωτ: 13288/24.07.2017 έγγραφό της, η Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών, απέστειλε το πρακτικό του συνοπτικού 
διαγωνισμού, το οποίο σας θέτω υπόψη: 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 
Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 24 Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 11:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών για τη Σύναψη 

Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.12/2017 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να διενεργήσει το συνοπτικό διαγωνισμό που 

προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 425 (αριθμ. πρωτ: 12430/11.07.2017) απόφαση Δημάρχου 

Λαυρεωτικής και αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ», 

http://www.lavreotiki.gr/
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προϋπολογισμού δαπάνης 36.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 

6.500,00 ευρώ). 

Περίληψη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε, κατά τα νόμιμα, στην εφημερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λαυρεωτικής 

και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: 9ΛΣΧΩΛ1-3ΘΑ. Ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης και τα 

λοιπά τεύχη του διαγωνισμού αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC001677761 και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κατωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι του Δήμου 

Λαυρεωτικής: 

1. Δημήτριος Πανάγιος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Έργων Υποδομής, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Θεόδωρος Γκιώνης, ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού, ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού 

Αντωνίας Αντωνίου, ΔΕ1 Διοικητικού, η οποία απουσιάζει με κανονική άδεια (αρ. πρωτ: 

13153/21.07.2017) 

3. Μαρία Κουτσουνάκη, ΤΕ Διοικητικός, τακτικό μέλος 

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

ενδιαφερόμενους, καθώς και όσων είχαν κατατεθεί νωρίτερα στην Υπηρεσία. Οι φάκελοι μονογράφησαν 

και αριθμήθηκαν.  

Στο διαγωνισμό προσφορά κατέθεσαν οι ακόλουθοι: 

1. INTERLIFE Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων, με έδρα στο 14ο km Ε.Ο. 

Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, Θέρμη Θεσσαλονίκης, με αριθμ. πρωτ. κατάθεσης προσφοράς 

13235/24.07.2017, η οποία εκπροσωπείται στον παρόντα διαγωνισμό από τον κο Ευάγγελο Δούκα του 

Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΗ 032243. 

Αργότερα και μετά την παρέλευση της οριζόμενης από τη διακήρυξη ώρας (11:30) και αφού δεν 

παρουσιάσθηκε άλλος ενδιαφερόμενος, η Επιτροπή κήρυξε το τέλος της διαδικασίας επίδοσης 

προσφορών. 

Η Επιτροπή, ακολούθως, αφού διαπίστωσε ότι η μοναδική προσφορά που κατατέθηκε στο 

διαγωνισμό, υποβλήθηκε σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 

425/2017 διακήρυξη και στο άρθρο 92 του Ν.4412/2016, προχώρησε στην αποσφράγισή της. 

Σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φoρείς υποβάλλουν με την προσφορά 

τους τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»  

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου «δικαιολογητικά συμμετοχής» και στη 

μονογραφή όλων των δικαιολογητικών ανά φύλο. 
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Κατά την εξέταση του φακέλου «δικαιολογητικά συμμετοχής» διαπιστώθηκαν τα κατωτέρω: 

Ο Οικονομικός Φορέας «INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», κατέθεσε τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 Εγγύηση συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς (Νο 577169/14.07.2017) ποσού 730,00 € 

 Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 

 Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ 

 Βεβαίωση ΤΕΑ – ΕΠΕ 

 Φορολογική ενημερότητα 

 Πιστοποιητικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 

 Βεβαίωση της Τράπεζας Ελλάδος 

 Ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ πρακτικού Δ.Σ. 

 Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ για χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης, 

μη ανάκλησης αδείας λειτουργίας και τροποποιήσεων 

 Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης 

 Ενδεικτική κατάσταση πελατών 

 Υπεύθυνες δηλώσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου, αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και 

μελών Δ.Σ. περί μη καταδικαστικής απόφασης 

 Πρακτικό Δ.Σ. εξουσιοδότησης και έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό 

 ΦΕΚ 4481/14.11.1911 (σύστασης), ΦΕΚ 7943/10.09.2001 (δημοσίευσης κωδικοποιημένου 

καταστατικού) 

 Κωδικοποιημένο καταστατικό εταιρείας 

 Πρακτικό Δ.Σ. της 27.12.2016 συγκρότησης σε σώμα 

 ΦΕΚ 860/04.02.2002, ΦΕΚ 1618/07.03.2006, ΦΕΚ 13080/24.11.2008, ΦΕΚ 261/14.01.2009, 

ΦΕΚ 9276/05.09.2012 

Ο Οικονομικός Φορέας κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών, ο φάκελος είναι 

πλήρης και συνεπώς μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (αποσφράγιση 

τεχνικών προσφορών). 

Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου «τεχνική προσφορά» και στη 

μονογραφή των δικαιολογητικών που περιέχονται σε αυτόν. 

Κατά την εξέταση του φακέλου «τεχνική προσφορά», η Επιτροπή διεπίστωσε τα ακόλουθα: 

Ο Οικονομικός Φορέας «INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», κατέθεσε: 

 Τεχνική προσφορά, σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών του 

διαγωνισμού 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 6 από 17 

 Βεβαίωση άδειας λειτουργίας από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 

της Ελλάδας 

 Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, περί εκτέλεσης κατά την τελευταία 3ετία 

συμβάσεων παροχής υπηρεσιών στον ευρύτερο δημόσιο φορέα. 

Η  τεχνική προσφορά του Οικονομικού Φορέα καλύπτει τις απαιτήσεις της αριθμ.425/2017 διακήρυξης 

και της αριθ.33/2017 μελέτης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και κατά συνέπεια γίνεται αποδεκτή από 

την Επιτροπή. 

Με βάση στα οριζόμενα στο άρθρο 19 της υπ’ αριθμ. 425/2017 διακήρυξης συνοπτικού 

διαγωνισμού και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Οικονομικού Φορέα, η Επιτροπή αποφάσισε να 

περάσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στην αποσφράγιση του φακέλου «οικονομική 

προσφορά». 

Η οικονομική προσφορά του Οικονομικού Φορέα «INTERLIFE Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών 

Ασφαλίσεων» είναι η εξής: 

Ετήσια ολικά ασφάλιστρα: 21.418,33 ευρώ.  

Πρόσθετες καλύψεις: πυρός – τρομοκρατικές ενέργειες – ολική & μερική κλοπή: 

Ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανά όχημα και ανά 1.000,00 ευρώ ασφαλιζόμενο κεφάλαιο: 11,00 ευρώ 

Η Επιτροπή διεπίστωσε ότι η κατατεθείσα οικονομική προσφορά είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην 

υπ’ αριθμ.425 και με αριθμ. πρωτ: 12430/11.07.2017 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής. 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Τις διατάξεις του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» 

3. την υπ’ αριθμ.12/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η 

Επιτροπή Διαγωνισμού, 

4. την αριθμ.33/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

5. την υπ’ αριθμ. 180/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης του διαγωνισμού, 

6. την υπ’ αριθμ.425/2017 διακήρυξη Δημάρχου με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια του 

διαγωνισμού, 

7. κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ  
υπέρ της κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «ασφάλιση των 

οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής» στον Οικονομικό Φορέα «INTERLIFE Ανώνυμη 

Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων», με έδρα στο 14ο km Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, 
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Θέρμη Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 094342626, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ο οποίος στον παρόντα 

διαγωνισμό εκπροσωπήθηκε από τον κο Ευάγγελο Δούκα του Ιωάννη, στο συνολικό ποσό των 21.418,33 

ευρώ, σύμφωνα με την κατατεθείσα οικονομική προσφορά του. 

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

− Το από 24.07.2017 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει στο σύνολό του το από 24.07.2017 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Συνοπτικού 
Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.425/2017 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής και 
αφορά την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής. 
Β. Κατακυρώνει ως προσωρινό ανάδοχο της υπηρεσίας «ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων 
Δήμου Λαυρεωτικής» τον Οικονομικό Φορέα «INTERLIFE Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών 
Ασφαλίσεων», με έδρα στο 14ο km Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, Θέρμη Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 
094342626, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ο οποίος στον παρόντα διαγωνισμό εκπροσωπήθηκε από 
τον κο Ευάγγελο Δούκα του Ιωάννη, στο συνολικό ποσό των 21.418,33 ευρώ, σύμφωνα με την 
κατατεθείσα οικονομική προσφορά του. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του από 25.07.2017 πρακτικού  (έλεγχος δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την ανάθεση της προμήθειας τροφίμων 
για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής – 
κατακύρωση αναδόχων 
Αρ. Απόφ.: 198/2017 

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 από 25.07.2017 

πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την 

ανάθεση της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του 

Δήμου Λαυρεωτικής – κατακύρωση αναδόχων», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 
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Με την υπ’ αριθμ.185/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση του από 18.07.2017 
πρακτικού 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. 

Με την υπ’ αριθμ. 13289/25.07.2017 έγγραφη πρόσκληση του Δήμου Λαυρεωτικής, ο 
προσωρινός ανάδοχος Οικονομικός Φορέας, «ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ», κλήθηκε να υποβάλει 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Με την υπ’ αριθμ. 13290/25.07.2017 έγγραφη πρόσκληση του Δήμου Λαυρεωτικής, ο 
προσωρινός ανάδοχος Οικονομικός Φορέας, «Ε. & Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», κλήθηκε να υποβάλει 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Με την υπ’ αριθμ. 13291/25.07.2017 έγγραφη πρόσκληση του Δήμου Λαυρεωτικής, ο 
προσωρινός ανάδοχος Οικονομικός Φορέας, «ΑΜΑΝΤΑ», κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συνέταξε το με ημερομηνία 25.07.2017 
πρακτικό σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τους 
Οικονομικούς Φορείς και με το αριθμ. πρωτ: 13333/25.07.2017 έγγραφό της, απέστειλε αυτό προς 
έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή: 
Στo Δήμο Λαυρεωτικής σήμερα την 25-07-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Λαυρίου, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 

παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.11/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

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) 

Με το από 18-07-2017 πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων 

για την κάλυψη των αναγκών της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας  (υπ’ αριθμ.415/2017 Διακήρυξη 

Δημάρχου Λαυρεωτικής), η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη των κάτωθι προσωρινών 

αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού: 

1.  Οικονομικός φορέας με επωνυμία: ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ «Η ΦΙΡΜΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΡΕΑΣ», 

2.  Οικονομικός φορέας με επωνυμία: Ε & Κ ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ & ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ, 
3.  Οικονομικός φορέας με επωνυμία: ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
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Με την υπ΄αριθ.185/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε 

συνέχεια της απόφασης αυτής: 

1. ο Οικονομικός φορέας με την  επωνυμία:  ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ «Η ΦΙΡΜΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΡΕΑΣ» κλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ 13289/25-07-2017 πρόσκληση να προσκομίσει σε σφραγισμένο 

φάκελο, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από το άρθρο 15 της 

διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

2. ο Οικονομικός φορέας με την επωνυμία: Ε & Κ ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ & 
ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ, κλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ 13290/25-07-2017 πρόσκληση να προσκομίσει σε 

σφραγισμένο φάκελο, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από το 

άρθρο 15 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

3. ο Οικονομικός φορέας με την επωνυμία: ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ κλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ 13291/25-07-2017 πρόσκληση να 

προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα 

προβλεπόμενα από το άρθρο 15 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Οι  προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν στην υπηρεσία τους σφραγισμένους φακέλους δικαιολογητικών την 

25/07/2017, συνεπώς εμπροθέσμως.  

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων και στον 

έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε  αυτούς.  

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση των φακέλων και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που 

υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 15  της υπ’ αριθμ. 415/2017 Διακήρυξης Δημάρχου Λαυρεωτικής 

και έχουν ως εξής: 

1. Σφραγισμένος φάκελος με αριθμ. πρωτ  13297/25-07-2017 για τον Οικονομικό φορέα με επωνυμία: 

ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ «Η ΦΙΡΜΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΕΑΣ», με όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά. 
2. Σφραγισμένος φάκελος με αριθμ. πρωτ  13296/25-07-2017 για τον Οικονομικό φορέα με επωνυμία: 
Ε & Κ ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ & ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ, με όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά. 
3. Σφραγισμένος φάκελος με αριθμ. πρωτ  13295/25-07-2017 για τον Οικονομικό φορέα με επωνυμία: 

ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, με όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 15 της υπ’ αριθμ. 

415/2017 διακήρυξης.  

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να  κατακυρωθεί η προμήθεια 

τροφίμων των ομάδων για τις οποίες έλαβε μέρος ο κάθε ανάδοχος  για την κάλυψη των αναγκών της 
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Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας εν όψει έναρξης λειτουργίας της την 31/07/2017 όπως αναφέρονται 

ακολούθως:  

1. στον Οικονομικό φορέα με επωνυμία:  ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ «Η ΦΙΡΜΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΡΕΑΣ», γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
2. στον Οικονομικό φορέα με επωνυμία: Ε & Κ ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ & 
ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

3. στον Οικονομικό φορέα με επωνυμία: ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

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.185/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− τις αριθμ. πρωτ:13289/25.07.2017, 13290/25.07.2017, 13291/25.07.2017 προσκλήσεις υποβολής 
δικαιολογητικών προς τους προσωρινούς αναδόχους Οικονομικούς Φορείς, 

− το από 25.07.2017 πρακτικό 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 από 25.07.2017 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τους προσωρινούς Αναδόχους της 
προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου 
Λαυρεωτικής. 
(β) κατακυρώνει ως 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% 
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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% 

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% 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας ψωμιού (ομάδα Ζ της υπ’ 
αριθμ. 13/2017 μελέτης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών) για την εύρυθμη λειτουργία της Ζ’ 
Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 199/2017 

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 «απ’ ευθείας ανάθεσης της 

προμήθειας ψωμιού (ομάδα Ζ της υπ’ αριθμ. 13/2017 μελέτης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών) 

για την εύρυθμη λειτουργία της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 13294/25.07.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 
Έχοντας υπόψη:  

 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),  

 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. 

 Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α �) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»,  
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 τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

 τις διατάξεις του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/2013 (άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7) 

«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» αναφορικά με τις 

συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών. 

 την υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφαση του Υπ. 

Οικονομίας & Ανάπτυξης περί ρύθμισης ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), 

 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, 

 το υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ22/24740/744-21-06-2017 έγγραφο του  Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας περί επαναπροσδιορισμού ύψους χρηματοδότησης του Δήμου Λαυρεωτικής 

για την κάλυψη των δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας της Κατασκήνωσης Κερατέας του κρατικού 

προγράμματος έτους 2017, το οποίο είχε υποβληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου την 22/06/2017 , 

λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 10428, 

 την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11173/29-06-2017  υποβολή πρωτογενούς αιτήματος του Προέδρου της Ζ’ 

Παιδικής Εξοχής Κερατέας και Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της  Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του 

Δήμου Λαυρεωτικής, το οποίο αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ)  με ΑΔΑΜ : 17REQ001623146  30-06-2017. 

 την υπ’ αριθμ. 13/29-06-2017 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€ πλέον Φ.Π.Α. 13% & 24% ήτοι  66.693,30€, 

 την υπ’ αριθ 169/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε η πίστωση 

ποσού 66.693,30 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6482.001 του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017,  αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την 

εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας, 

εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 13/2017 μελέτη με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.  

 Την υπ’ αριθμ. 415/2017 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ : 17PROC001654084  06-07-2017, 
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 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.11859/06-07-2017 προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) Δημάρχου 

Λαυρεωτικής, σχετικά με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας 

τροφίμων, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 94Υ4ΩΛ1-8ΟΝ, 

 Το από 18/07/2017  πρακτικό διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση της 

προμήθειας τροφίμων στο οποίο αναφέρεται ότι στην ομάδα Ζ ψωμί ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, 

 Την υπ’ αριθμ.185/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η έγκριση του 

ανωτέρω πρακτικού, 

 Το γεγονός ότι με τη συγκεκριμένη προμήθεια τροφίμων ομάδας Ζ ψωμί εξυπηρετούνται 

βασικές ανάγκες της Ζ’ Παιδικής  Εξοχής Κερατέας εν όψει έναρξης λειτουργίας της, την 31/07/2017. 

Σας αναφέρουμε τα κατωτέρω :                                            

1. Διεκπεραιώθηκαν  από την υπηρεσία μας οι διαδικασίες  για την διεξαγωγή συνοπτικού 

διαγωνισμού τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής εν όψει έναρξης 

λειτουργίας της την 31/07/2017, κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 11173/29-06-2017 πρωτογενούς 

αιτήματος του Προέδρου της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας και Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με τη 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της  Ζ’ 

Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, το οποίο αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  με ΑΔΑΜ : 17REQ001623146  30-06-2017, 

2. Την 29/06/2017 ολοκληρώθηκε η υπ’ αριθμ. 13/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών για την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας, όπως και 

το σχέδιο διακήρυξης το ΤΕΥΔ και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

3. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11175/29-06-2017 έγγραφο διαβιβάστηκαν προς έγκριση η υπ’ αριθμ. 

13/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και το σχέδιο διακήρυξης για τη 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού,  

4. Με την υπ’ αριθμ. 169/04-07-2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 

13/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και το σχέδιο διακήρυξης για τη 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, 

5. Την 05-07-2017 εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. Α- 497/2017 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την 

συγκεκριμένη προμήθεια, 

6. Την 05-07-2017  εκδόθηκε η υπ αριθμ. πρωτ. 11606 πράξη – βεβαίωση της της Αναπληρώτριας 

Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί διαθέσιμης, εξειδικευμένης και επαρκούς 

πίστωσης ποσού 66.693,30€ στον Κ.Α.Δ. 15-6482.001 του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 για την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της 

Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας, 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 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης Α-497/2017. 
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7. Την 06/07/2017 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 415/2017 με αριθ. πρωτ. 11858 διακήρυξη του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κάλυψη των αναγκών της Ζ΄ Παιδικής 

Εξοχής Κερατέας, με ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών  12 ημέρες (ημερολογιακές) από 

την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 121 παρ. 1 περ. γ του Ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από την παρ.6 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017), στην προκειμένη 

περίπτωση η ημερομηνία διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού ήτοι 18/07/2017. 

8. Την 06/07/2017 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 11859/06-07-2017 προκήρυξη (περίληψη 

διακήρυξης) Δημάρχου Λαυρεωτικής για το συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την 

κάλυψη των αναγκών της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας, με ημερομηνία διενέργειας  του συνοπτικού 

διαγωνισμού την 18/07/2017 η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια, σε τοπική εφημερίδα και στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δήμου. 

Σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης για την επιλογή αναδόχου προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη 

των αναγκών της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας όπως ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 415/2017 διακήρυξη 

Δημάρχου Λαυρεωτικής, την 18 μηνός Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη, διενεργήθηκε συνοπτικός 

διαγωνισμός βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016, από την ορισθείσα επιτροπή και σύμφωνα με την 

υπ’ αριθ. 169/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με κριτήριο κατακύρωσης :  

 (α) για τις ομάδες: Α (είδη γαλακτοπωλείου), Ζ (ψωμί), Η (έτοιμα σάντουιτς), Γ (είδη παντοπωλείου), Δ 

(είδη ζαχαροπλαστικής)  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, στις τιμές της μελέτης.  

(β) για τις ομάδες: Ε (κατεψυγμένα ψάρια), Θ (νωπά κρέατα), Β (νωπά οπωρολαχανικά), ΣΤ 

(κατεψυγμένα λαχανικά) το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό 

(%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 

παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 

υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 

3438/2006, για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ΄ Παιδικής 

Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ.415/2017 διακήρυξη 

(ΑΔΑΜ: 17PROC001654084  06-07-2017). 

Η προμήθεια ομάδας Ζ ψωμί δεν ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το από 18/07/2017 πρακτικό διενέργειας 

του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας, κατά τα οριζόμενα του άρθρου 100 του 

Ν.4412/2016. 

Λαμβάνοντας υπόψη σας τα ανωτέρω και λόγω του ότι δεν είναι εφικτό να διακηρυχθεί επαναληπτικός 

συνοπτικός διαγωνισμός σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 415/2017 διακήρυξης Δημάρχου, για την προμήθεια 

τροφίμων και συγκεκριμένα για την Ομάδα Ζ ψωμί λόγω  των απαιτούμενων από το νόμο Ν. 4412/2016 

διαδικασιών και με δεδομένο το γεγονός ότι η κατασκηνωτική περίοδος  ξεκινά την 31/07/2017 είναι 

αναγκαία η άμεση προμήθεια της ομάδας Ζ΄ ψωμί. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000027517_N0000027688_S0000134237
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 Η εν λόγω προμήθεια είναι επιτακτική για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της Ζ’ Παιδικής Εξοχής 

Κερατέας και 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, 

Κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ.: 13292/25-07-2017 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, παρακαλούμε για 

τη λήψη απόφασης για την  απευθείας ανάθεση προμήθειας  της ομάδας Ζ΄ ψωμί  στην εταιρεία Α. 

ΚΑΒΒΑΔΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ», με έδρα στο Λαύριο, επί της οδού Ηρ. 

Πολυτεχνείου 62-64 Πλατεία Λαυρίου, με ΑΦΜ 800645836, & Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, στο ποσό των 4.429,60 
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 13293/25-07-2017 

κατατεθείσα οικονομική προσφορά της και τα συνημμένα σε αυτή πιστοποιητικά φορολογικής / 

ασφαλιστικής ενημερότητας και τα ποινικά μητρώα των μελών της εταιρείας. 

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.185/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 

18.07.2017 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, κηρύχθηκε άγονος ο 
διαγωνισμός για την ομάδα Ζ «ψωμί» και αποφασίσθηκε η 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, 
− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 13294/25.07.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
− την υπ’ αριθ. πρωτ: 13292/25-07-2017 πρόσκληση υποβολής προσφοράς Δημάρχου 

Λαυρεωτικής προς την εταιρεία Α. ΚΑΒΒΑΔΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ», 
− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 13293/25.07.2017 κατατεθείσα οικονομική προσφορά της εταιρείας Α. 

ΚΑΒΒΑΔΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ» και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά 

 
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 προμήθειας 4.000 κιλών ψωμιού για την κάλυψη των αναγκών της Ζ΄ 
Παιδικής Εξοχής Κερατέας στην εταιρεία Α. ΚΑΒΒΑΔΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ», 
με έδρα στο Λαύριο, οδός Ηρ. Πολυτεχνείου 62-64, Πλατεία Λαυρίου, με ΑΦΜ 800645836, Δ.Ο.Υ. 
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Κορωπίου, στο ποσό των 4.429,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%), σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. πρωτ: 13293/25.07.2017 κατατεθείσα οικονομική προσφορά της. 
(β) εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου, να υπογράψει τη σύμβαση 
ανάθεσης της προμήθειας. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «τοποθέτηση 
ικριωμάτων στο 1ο και στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.: 200/2017 

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 διάθεση 

πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’τοποθέτηση ικριωμάτων στο 1ο και στο 3ο Δημοτικό Σχολείο 

Κερατέας’’», 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: 13309/25.07.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
την ανάγκη τοποθέτησης ικριωμάτων για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 

− Την υπ’ αριθμ. 48/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «εργασίες 
τοποθέτησης ικριωμάτων αλουμινίου για τη συντήρηση κτιρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Λαυρεωτικής», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001751528 2017 07 25. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 30-
6261.004 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 72 του Ν.3852/2010,  
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− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 13309/25.07.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 48/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 5.208,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες 
τοποθέτησης ικριωμάτων αλουμινίου για τη συντήρηση κτιρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Λαυρεωτικής». 
(β)  τη διάθεση της πίστωσης ποσού 5.208,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6261.004 του προϋπολογισμό 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Αναστάσιος Αντωνίου 
 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Ιωάννης Συρίγος 
 
Παναγιώτης Τσίκλος 
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