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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  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 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 12 Απριλίου 2017 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Μεγάλη Τετάρτη, ώρα 13:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 11.04.2017 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Ιωάννης Συρίγος,  Ιωάννης 
Αποστολίδης (ως αναπληρωματικό μέλος λόγω απουσίας του τακτικού μέλους Αναστάσιου 

Αντωνίου), Παναγιώτης Τσίκλος 

Απόντα μέλη  : 2 
Κωνσταντίνος Λεβαντής, Ιωάννης Παρασκευής 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Ακύρωση διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου «κατασκευή 
ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου του δημοτικού 
σταδίου ‘’Παν. Βογιατζής’’ του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 76/2017 

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 «ακύρωσης διαγωνιστικής 

διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου «κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου του δημοτικού σταδίου ‘’Παν. Βογιατζής’’ του Δήμου 

Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Με τη υπ’ αριθμ.108/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του 
έργου «Κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου 
Δημοτικού Σταδίου ‘’Παν. Βογιατζής’’ Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού  537.333,33 ευρώ με ΦΠΑ 
και έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής δημοπρασίας. 
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Στη συνέχεια συντάχθηκε η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας τύπου Β, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3669/2008 «κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ)» και η 
αριθμ. πρωτ: 11560/12.07.2016 περίληψη διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού. 
Η καταχώριση αιτημάτων και δημοσίων συμβάσεων στο Μητρώο, καθώς και η αναφορά του ΑΔΑ 
αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 26 
του ν. 2362/1995 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 91 παρ. 2 του Ν. 4270/2014) και άρθρο 11 
παρ.6 του Ν.4013/2011. 
Κατά συνέπεια, σε περίπτωση μη καταχώρισης στο ΚΗΜΔΗΣ των στοιχείων των δημοσίων συμβάσεων 
από τους υπόχρεους προς τούτο φορείς, η δαπάνη δεν θεωρείται κανονική και δεν δύναται να πληρωθεί, 
είτε αυτό αποτελεί αντικείμενο ελέγχου της ΥΔΕ, είτε άλλου αρμοδίου οργάνου. (άρθρο 11 παρ.6 του 
Ν.4013/2011, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, Οδηγία 7). 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 4 του Ν. 3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»: «Στο διαδίκτυο αναρτώνται:... 

16)  περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,…» 

Κατά τον έλεγχο του φακέλου της διαγωνιστικής διαδικασίας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 
στα πλαίσια εξέτασης των προσφυγών της εταιρείας «Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με το διακριτικό 
τίτλο «ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε.» και του κου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΨΑΡΡΑΚΗ κατά της υπ’ αριθμ. 16/2017 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής διαπιστώθηκε ότι δεν τηρήθηκαν οι κανόνες 
δημοσιότητας του διαγωνισμού, καθώς δεν αναρτήθηκε η περίληψη της διακήρυξης το πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και η προκήρυξη του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Ακολούθως, σας παραθέτω το άρθρο 27 του Ν.3669/2008 «Έγκριση του αποτελέσματος της 
δημοπρασίας», στο οποίο προβλέπεται ότι: 
«…2. Η διαδικασία ή και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας ακυρώνεται πριν από την έκδοση της 

κατακυρωτικής απόφασης με αιτιολογημένη απόφαση της προϊσταμένης αρχής, ενώ και η εκδοθείσα 

απόφαση κατακύρωσης ανακαλείται από την ίδια, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, εφόσον συντρέχει 

έστω και μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού εμφιλοχώρησαν παραβιάσεις των κειμένων διατάξεων ή των 

όρων της διακήρυξης, οι οποίες επηρεάζουν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και δεν μπορούν να 

αποκατασταθούν αλλιώς παρά με την ακύρωση του αποτελέσματος. 

β) Η οικονομική προσφορά του τελικού μειοδότη κρίνεται μη ικανοποιητική για τον κύριο του έργου. Στην 

περίπτωση αυτή, για την ακύρωση απαιτείται γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου στο 

οποίο υπάγεται ή από το οποίο εποπτεύεται η αναθέτουσα αρχή, ή το τεχνικό συμβούλιο της οικείας 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003622_N0000000124_S0000035213
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003622_N0000000124_S0000035213
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023484_S0000087199#2
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000011618_N0000014208_S0000068063
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000011618_N0000014208_S0000068063
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000011618_N0000014208_S0000068063
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000011618_N0000014208_S0000068063
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000236_N0000018911_N0000025003_S0000112147
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περιφέρειας, όταν στο οικείο Υπουργείο δεν υφίσταται τεχνικό συμβούλιο και όταν αναθέτουσες αρχές 

είναι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού ή ενώσεις ή νομικά πρόσωπα των 

οργανισμών αυτών. 

γ) Ο συναγωνισμός δεν υπήρξε επαρκής ή υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι οι διαγωνιζόμενοι 

συνεννοήθηκαν για να αποφύγουν τον πραγματικό συναγωνισμό. Σε περίπτωση ακύρωσης του 

αποτελέσματος της δημοπρασίας ή ανάκλησης της σχετικής απόφασης λόγω συνεννόησης των 

διαγωνιζομένων, οι συνεννοηθέντες αποκλείονται από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή στην 

εκτέλεση του προς ανάθεση έργου και κινείται εναντίον τους υποχρεωτικά, με πρωτοβουλία της 

προϊσταμένης αρχής, η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις πειθαρχική διαδικασία. 

3. Η προϊσταμένη αρχή μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή της, αν διαπιστώσει ότι εμφιλοχώρησαν 

λάθη ή παραλείψεις κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού, να ακυρώσει μερικά τη διαδικασία της 

δημοπρασίας ή να αναμορφώσει το αποτέλεσμά της ή να διατάξει την επανάληψή της από το σημείο 

που συντελέστηκε το λάθος ή η παράλειψη. 

4. Η προϊσταμένη αρχή μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της να ανακαλέσει τη διακήρυξη του 

διαγωνισμού, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αν δεν έχει πλέον ενδιαφέρον στην εκτέλεση του 

έργου, ή προκειμένου να δημοπρατήσει πάλι το έργο με τροποποίηση των αρχικών όρων ή να το 

κατασκευάσει με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Η προϊσταμένη αρχή μπορεί επίσης, με 

αιτιολογημένη απόφασή της, να ανακαλέσει τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αν η σύμβαση δεν έχει 

συναφθεί ή έχει καταστεί βέβαιο ότι δεν πρόκειται να συναφθεί μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών 

από την ημέρα δημοσίευσης της διακήρυξης ή δεκαοκτώ (18) μηνών, στις περιπτώσεις διαγωνισμού με 

προεπιλογή ή με εφαρμογή του συστήματος προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή. Το 

αμέσως προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση εφαρμογής του συστήματος προσφοράς 

για την αξιοποίηση ακινήτων από τον εργοδότη με το σύστημα της αντιπαροχής, καθώς και του 

συστήματος προσφοράς που περιλαμβάνει τη μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση έργου, με διάφορα 

ανταλλάγματα.» 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή, ως αρμόδιο όργανο να αποφασίσει 
σχετικά με την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας  επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου «κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου του 
δημοτικού σταδίου ‘’Παν. Βογιατζής’’ του Δήμου Λαυρεωτικής». 

Τέλος, για λόγους ασφάλειας δικαίου και για να μην δημιουργείται σύγχυση ως προς την 
εκτελεστότητα των πράξεων, θα πρέπει να γίνει ανάκληση όλων των εκτελεστών πράξεων που 
επακολούθησαν και αφορούσαν το διαγωνισμό για το εν λόγω έργο.  

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

Η Οικονομική Επιτροπή  
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αφού άκουσε την αριθμ. πρωτ: 5593/11.04.2017 εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3669/2008, 

− τις διατάξεις του Ν.3861/2010, 

− τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4012/2011 

− το φάκελο του διαγωνισμού 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου «κατασκευή 
ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου του δημοτικού σταδίου 
‘’Παν. Βογιατζής’’ του Δήμου Λαυρεωτικής» για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο σκεπτικό της 
παρούσας. 
(β) την ανάκληση των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής: 

1. Υπ’ αριθμ.108/2016 με την οποία εγκρίθηκαν  τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή 
ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου Δημοτικού Σταδίου ‘’Παν. 
Βογιατζής’’ Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού  537.333,33 ευρώ με ΦΠΑ και έγινε η κατάρτιση 
των όρων διακήρυξης της ανοικτής δημοπρασίας. 

2. Υπ’ αριθμ.118/2016 με την οποία έγινε η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
3. Υπ’ αριθμ.134/2016 περί έγκρισης ή μη του πρακτικού διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και 

της γνωμοδότησης για την εξέταση των κατατεθειμένων ενστάσεων με αρ. πρωτ: 13167/05.08.16, 
13214/08.08.16, 13228/08.08.16, 13250/08.08.16, που υποβλήθηκαν κατά του πρακτικού της 
δημοπρασίας του έργου. 

4. Υπ’ αριθμ.180/2016 με την οποία έγινε η μερική ανάκληση της αριθμ.134/2016 προηγούμενης 
απόφασής της, ως προς την αποδοχή του αριθμ. πρωτ: 13015/03.08.2016 πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο απορρίπτεται ως απαράδεκτη η προσφορά της εταιρείας 
«ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», κατόπιν της υπ’ αριθμ. 12871/02.08.2016 
αίτησής της και η ανωτέρω προσφορά εντάχθηκε στον πίνακα αποδεκτών προσφορών. 

5. Υπ’ αριθμ.16/2017 σχετικά με την απόρριψη των προσφορών των: «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε.», «Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε. Ε.», «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ 
- Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με Δ.Τ. ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε.», «ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.», «ΨΑΡΡΑΚΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» και την αποδοχή των προσφορών των: «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.», «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
ΦΩΤΙΟΣ». 
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ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των Παιδικών 
Σταθμών Δημοτικών Ενοτήτων Λαυρεωτικής και Κερατέας του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 77/2017 

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 προμήθειας 

ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Δημοτικών Ενοτήτων Λαυρεωτικής και 

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

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

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

− Την από 12/12/2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 
Α΄18). 

− Τα με αριθμ. πρωτ: 953/23.06.2016 (ΑΔΑΜ: 16REQ004769040) και 954/23.06.2016 (ΑΔΑΜ: 
16REQ004768251) πρωτογενή αιτήματα που υποβλήθηκαν από το ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής. 

− Την υπ’ αριθμ. 51/2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, σχετικά 
με την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του 
Νομικού Προσώπου. 

− Την υπ’ αριθμ. 1/2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, με την 
οποία έγινε η διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. 60-6481.001 και 60-6481.002 
του προϋπολογισμού δαπανών του Νομικού Προσώπου έτους 2016. 

− Την υπ’ αριθμ. 150/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής με την 
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της 
προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 
Λαυρεωτικής και του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής. 

− Την υπ' αριθ. 21/2016 Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Λαυρεωτικής. 

− Την υπ’ αριθμ. 177/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής, με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές. 

− Την υπ’ αριθμ.654/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 
διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας 
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ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ & ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. 

− Το από 16.12.2016 πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 

− Την υπ’ αριθμ. 247/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 
Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». 

− Το από 25.01.2017 πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την 
αξιολόγηση των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά». 

− Το από 25.01.2017 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού με το οποίο 
προτάθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτών για τις 
ομάδες τροφίμων Δ1, Ζ1 και Ζ2 της αριθμ.21/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

− Την υπ’ αριθμ.7/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά 
Νο2 και Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

− Το από 10.02.2017 πρακτικό Νο4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 
Προσφορών σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

− Την υπ’ αριθμ.27/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 
Νο4 της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

− Την υπ’ αριθμ.36/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 
προσφυγή στη  διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με χρήση της 
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και των 
άρθρων 32 και 106 του Ν.4412/2016 για τις ομάδες τροφίμων Δ1 (είδη αρτοποιείου) της δομής 
«Παιδικοί Σταθμοί ΔΕ Λαυρεωτικής», Ζ1 (είδη παντοπωλείου) της δομής «Παιδικοί Σταθμοί ΔΕ 
Λαυρεωτικής», Ζ2 (είδη παντοπωλείου) «Παιδικοί Σταθμοί ΔΕ Κερατέας». 

− Την υπ’ αριθμ. 46/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε 
η πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2017 και προστέθηκε ποσό 14.757,31 ευρώ στον 
ΚΑ δαπανών 60-6481.001 με τίτλο «έξοδα τροφείων παιδικών σταθμών ενότητας Λαυρίου» και ποσό 
11.649,53 ευρώ στον ΚΑ δαπανών 60-6481.002 με τίτλο «έξοδα τροφείων παιδικών σταθμών ενότητας 
Κερατέας», καθώς οι αρχικώς προϋπολογισθείσες δαπάνες δεν επαρκούσαν. 

− Το αριθμ. πρωτ:421/23.03.2017 πρωτογενές αίτημα του Νομικού Προσώπου σχετικά με τη απ’ 
ευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών παντοπωλείου για τη δομή του Παιδικού Σταθμού ΔΕ Κερατέας, 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της δομής μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, ποσού 1.499,61 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), το οποίο αναρτήθηκε στο 
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ005977480. 
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− Την υπ’ αριθμ.47/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την 
οποίας εγκρίθηκε η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ δαπανών 60-6481.002 και 
την αριθμ.140/2017 ΑΑΥ που εκδόθηκε για το σκοπό αυτό. 

− Το αριθμ. πρωτ:422/23.03.2017 πρωτογενές αίτημα του Νομικού Προσώπου σχετικά με τη απ’ 
ευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών παντοπωλείου για τις δομές των Παιδικών Σταθμών ΔΕ Λαυρίου, 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της δομής μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, ποσού 2.099,94 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), το οποίο αναρτήθηκε στο 
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ005977736. 

− Την υπ’ αριθμ.46/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την 
οποίας εγκρίθηκε η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ δαπανών 60-6481.001 και 
την αριθμ.139/2017 ΑΑΥ που εκδόθηκε για το σκοπό αυτό. 

− Τις αριθμ. πρωτ: 565/07.04.2017 και 566/07.04.2017 προσκλήσεις υποβολής προσφορών. 

− Την αριθμ. πρωτ:568/10.04.2017 προσφορά που κατατέθηκε από τον προμηθευτή Λιέπουρη 
Παναγιώτη σχετικά με τα είδη παντοπωλείου της δομής ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ. 

− Την αριθμ. πρωτ: 569/10.04.2017 προσφορά που κατατέθηκε από τον προμηθευτή Δαϊμανώλη 
Εμμανουήλ σχετικά με τα είδη παντοπωλείου της δομής ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΛΑΥΡΙΟΥ. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «…αποφασίζει για την 

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

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

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

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

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχων για τις 
ομάδες τροφίμων Δ1 (είδη αρτοποιείου),  Ζ1 (είδη παντοπωλείου) της δομής «Παιδικοί Σταθμοί ΔΕ 
Λαυρεωτικής» και Ζ2 (είδη παντοπωλείου) «Παιδικοί Σταθμοί ΔΕ Κερατέας» και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι πρέπει να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία των Παιδικών Σταθμών, είναι επιτακτική η προμήθεια 
των ειδών, όπως αναφέρονται αναλυτικά στα αριθμ. πρωτ: 421/23.03.2017 και 422/23.03.2017 
πρωτογενή αιτήματα του Νομικού Προσώπου. 

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

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

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

− τις υπ’ αριθμ.46/2017 και 47/2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» 
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− την αριθμ. πρωτ:568/10.04.2017 προσφορά του κου Λιέπουρη Παναγιώτη 

− την αριθμ. πρωτ: 569/10.04.2017 προσφορά του κου Δαϊμανώλη Εμμανουήλ  

− την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη προμήθειας ειδών παντοπωλείου για την εύρυθμη λειτουργία των 
παιδικών σταθμών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών παντοπωλείου για την κάλυψη των αναγκών της δομής 
«Παιδικοί Σταθμοί Κερατέας» του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, στον κο Λιέπουρη 
Παναγιώτη, με έδρα στην Κερατέα, οδός Κων/νου Πρίφτη 78, με ΑΦΜ 042098210, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, 
έναντι του ποσού των 1.432,52 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την κατατεθείσα 
οικονομική προσφορά του. 
Β. την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών παντοπωλείου για την κάλυψη των αναγκών της δομής 
«Παιδικοί Σταθμοί Λαυρίου» του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, στον κο Δαϊμανώλη 
Εμμανουήλ, με έδρα στο Λαύριο, οδός Γερασιμίδου 34, με ΑΦΜ 034495006, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, έναντι 
του ποσού των 2.058,29 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την κατατεθείσα οικονομική 
προσφορά του. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης προσφυγής κατά επιβολής διοικητικής κύρωσης λόγω 
παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αναφορικά με το ΧΑΔΑ εντός απερίφρακτου 
οικοπέδου στην περιοχή ΝΕΡΑΚΙ 
Αρ. Απόφ.: 78/2017 

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 «άσκησης προσφυγής κατά επιβολής 

διοικητικής κύρωσης λόγω παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αναφορικά με το ΧΑΔΑ εντός 

απερίφρακτου οικοπέδου στην περιοχή ΝΕΡΑΚΙ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
τα ακόλουθα: 

Στις 5 Απριλίου 2017 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής η υπ’ αριθμ. 
60596/2017/10.03.2017 απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων της Περιφέρειας Αττικής λόγω 
παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αναφορικά με το ΧΑΔΑ εντός απερίφρακτου οικοπέδου 
στην περιοχή «Νεράκι» του Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο ποσού 
3.000,00 ευρώ. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι υφίσταται 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση, για την άσκηση προσφυγής κατά της 
απόφασης αυτής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής και προθεσμία εξήντα (60) 
ημερών για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, προκειμένου να 
αντιτάξουμε τα επιχειρήματά μας, ώστε να απαλλαγεί ο Δήμος από το ανωτέρω πρόστιμο. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με την άσκηση προσφυγών για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 
60596/2017/10.03.2017 απόφασης της Περιφέρειας Αττικής. 

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

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

− την υπ’ αριθμ. 60596/2017/10.03.2017 απόφαση Περιφέρειας Αττικής 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
την άσκηση προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 60596/2017/10.03.2017 απόφασης Περιφέρειας Αττικής, με 
την οποία επιβλήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής συνολικό πρόστιμο ποσού 3.000,00 ευρώ, λόγω 
παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αναφορικά με το ΧΑΔΑ εντός απερίφρακτου οικοπέδου 
στην περιοχή «Νεράκι» του Δήμου Λαυρεωτικής, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, 
καθώς και την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης ασκηθεισών προσφυγών ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών κατά επιβολής διοικητικών κυρώσεων για το ΣΜΑ εντός ΒΙΟΠΑ Κερατέας 
και για τον παράκτιο υγρότοπο Λεγραινών Λαυρίου 
Αρ. Απόφ.: 79/2017 

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 ασκηθεισών προσφυγών 

ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά επιβολής διοικητικών κυρώσεων για το ΣΜΑ εντός 

ΒΙΟΠΑ Κερατέας και για τον παράκτιο υγρότοπο Λεγραινών Λαυρίου», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής ότι στο Δήμο Λαυρεωτικής κοινοποιήθηκαν: 

1. Η υπ’ αριθμ.86258/2016/29.11.2016 απόφαση του Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων και 
Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος ΠΕΑΑ της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία επιβλήθηκε συνολικό 
πρόστιμο 10.000,00 ευρώ λόγω αλλοίωσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος με επεμβάσεις στον 
παράκτιο υγρότοπο Λεγραινών της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής. 

2. Η υπ’ αριθμ.126112/2016/28.12.2016  απόφαση του Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων και 
Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος ΠΕΑΑ της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία επιβλήθηκε συνολικό 
πρόστιμο 2.000,00 ευρώ λόγω παράβασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με το Σταθμό 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων που βρίσκεται εντός του ΒΙΟΠΑ της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του 
Δήμου Λαυρεωτικής. 

Κατά των αποφάσεων αυτών ασκήθηκαν, εκτός των προσφυγών προς το Γενικό Γραμματέα 
Περιφέρειας Αττικής, προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και συγκεκριμένα: 
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− για την πρώτη απόφαση, η από 24.02.2017 και με αριθμό εισαγωγής ΠΡ 1733/24.02.2017 

− για τη δεύτερη απόφαση, η από 24.02.2017 και με αριθμό εισαγωγής ΠΡ 1736/24.02.2017 
Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση των ήδη ασκηθεισών προσφυγών ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών. 

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

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

− την υπ’ αριθμ.86258/2016/29.11.2016 απόφαση του Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων και 
Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος ΠΕΑΑ της Περιφέρειας Αττικής, 

− την υπ’ αριθμ.126112/2016/28.12.2016  απόφαση του Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων και 
Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος ΠΕΑΑ της Περιφέρειας Αττικής 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
την έγκριση των ήδη ασκηθεισών προσφυγών ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά 
επιβολής διοικητικών κυρώσεων για το ΣΜΑ εντός ΒΙΟΠΑ Κερατέας και για τον παράκτιο υγρότοπο του 
οικισμού Λεγραινών Λαυρίου. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια νωπού αρνίσιου κρέατος 
για τους δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικού Παντοπωλείου (α’ εξάμηνο 2017) ενόψει 
των εορτών του Πάσχα 
Αρ. Απόφ.: 80/2017 

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 προμήθεια νωπού αρνίσιου κρέατος για τους δικαιούχους του προγράμματος 

Κοινωνικού Παντοπωλείου (α’ εξάμηνο 2017) ενόψει των εορτών του Πάσχα», 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/7-
6-2010) «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). 
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− 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 αριθμ. πρωτ:5588/11.04.2017 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Δημάρχου σχετικά με τη 
διενέργεια προμήθειας νωπού κρέατος με σκοπό τη διανομή του στους δικαιούχους του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου ενόψει των εορτών του Πάσχα 2017, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ006058714 2017 04 11. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 15-
6474.002 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,  

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

− την αριθμ. πρωτ: 5588/11.04.2017 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Δημάρχου Λαυρεωτικής 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 11.017,50 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας νωπού αρνίσιου κρέατος 
για τους δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικού Παντοπωλείου (α’ εξάμηνο 2017) ενόψει των 
εορτών του Πάσχα. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 11.017,50 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6474.002, με τίτλο: «έξοδα κοινωνικού 
παντοπωλείου», 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 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Ιωάννης Αποστολίδης 
 
Παναγιώτης Τσίκλος 
 
Ιωάννης Συρίγος 
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