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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  1 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 2ας  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 2 Φεβρουαρίου 2018 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 14:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 29.01.2018 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 5 

Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Παναγιώτης Τσίκλος,  

Αναστάσιος Αντωνίου, Ιωάννης Συρίγος 

Απόντα μέλη  : 2 

Κωνσταντίνος Λεβαντής, Ιωάννης Παρασκευής 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Πάγια εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.:1/2018 

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 «πάγιας 

εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαυρεωτικής» γνώρισε στα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις υπηρεσιακές 

ανάγκες του Δήμου στον τομέα εκπροσώπησης αυτού ενώπιον όλων των δικαστηρίων της χώρας, 

πρέπει να δοθεί σχετική πάγια εντολή και εξουσιοδότηση στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου να 

παρίσταται και να υποστηρίζει τις απόψεις του Δήμου, εκπροσωπώντας τον. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον κο Αλέξανδρο Ηρ. Τσώνο, Νομικό Σύμβουλο του 

Δήμου Λαυρεωτικής επί πάγια αντιμισθία, δικηγόρο παρ’ αρείω Πάγω, (ΑΜ ΔΣΑ 7179), κάτοικο 

Λαυρίου Αττικής, όπως:  
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(α) εκπροσωπεί το Δήμαρχο και το Δήμο Λαυρεωτικής, παριστάμενος ενώπιον πάντων των Πολιτικών, 

Ποινικών ή και Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του 

Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δικαστικές 

υποθέσεις του Δήμου Λαυρεωτικής και για την υποστήριξη των δικαιωμάτων και συμφερόντων του 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2018. 

(β) εκπροσωπεί το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κο Δημήτριο Λουκά του 

Ευαγγέλου, ενώπιον οποιουδήποτε συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής για την υπογραφή 

συμβολαίων ή άλλων πράξεων οποιασδήποτε μορφής και περιεχομένου. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών για τις τακτικές αποδοχές του 

προσωπικού, τα έξοδα παράστασης των αιρετών μελών της διοίκησης και τις κρατήσεις που 

έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2018 

Αρ. Απόφ.:2/2018 

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 

πραγματοποίησης δαπανών για τις τακτικές αποδοχές του προσωπικού, τα έξοδα παράστασης των 

αιρετών μελών της διοίκησης και τις κρατήσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών 

οικονομικού έτους 2018» γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τη ΔΥ/29.01.2018 εισήγηση 

της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

« Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,  

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 158 του Ν. 3463/06: 

«5. Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του 

Δήμου ή της Κοινότητας είτε αρχικά είτε ύστερα από αναμόρφωση, διατίθενται, χωρίς να απαιτείται 

απόφαση οποιουδήποτε οργάνου, για την πληρωμή δαπανών που αφορούν: 

α) Αποδοχές κάθε είδους προσωπικού. 

β) Έξοδα παράστασης. 

γ) Μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις υπηρεσίες του Δήμου ή της Κοινότητας. 

δ) Εισφορές για τη μισθοδοσία των ελεγκτών εσόδων - εξόδων και των εισπρακτόρων Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

ε) Έξοδα κίνησης εισπρακτόρων. 

στ) Εισφορές που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 περ. ιγ΄.» 

Β. Στο αποφασιστικό μέρος της υπ' αριθμόν 245/8-10-2015 πράξης του κλιμακίου του Ι Τμήματος του 

Ελ. Συνεδρίου αναφέρεται ότι: 

"ο ισχυρισμός του …… ότι εν προκειμένω δεν απαιτείτο απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 

δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ.5 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων «Πιστώσεις 

που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου … 
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διατίθενται, χωρίς να απαιτείται απόφαση οποιουδήποτε οργάνου, για την πληρωμή δαπανών που 

αφορούν: α) Αποδοχές κάθε είδους προσωπικού…», είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Και τούτο διότι, 

η διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του 

άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Δ.Κ.), αφού αυτές δεν αφορούν το ζήτημα της 

έκδοσης ή μη αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για τις δαπάνες των Δήμων (και κατ’ επέκταση 

των νομικών τους προσώπων) αλλά, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παρ. 1 του β.δ/τος 17.5/15.6.1959 

«Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114), την έκδοση ή μη 

αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα για την εκτέλεση (εκκαθάριση, ενταλματοποίηση, πληρωμή) 

των δαπανών τους, που ακολουθεί την οικεία διαδικασία ανάληψης (Ε.Σ. Kλ.Πρ.Ελ.Δαπ. στο Ι Τμ. 

16/2014, 259/2013). 

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω απόφαση (που δεν αποτελεί άμεση πηγή 

δικαίου αλλά ούτε και συντελεί στη διαμόρφωση δικαίου αλλά μπορεί να θεωρηθεί ως έμμεση πηγή 

δικαίου - νομολογία) απαιτείται η έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ακόμη και για την 

μισθοδοσία του προσωπικού, τις κρατήσεις και τα έξοδα παράστασης των αιρετών. 

Γ. Στις παραγράφους 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 αναφέρετε ότι: 

«2. α. Προκειμένου να αναληφθεί έγκυρα οποιαδήποτε υποχρέωση ή να εκτελεσθεί οποιαδήποτε 

δαπάνη από τους φορείς του άρθρου 1, εκδίδεται από το διατάκτη ή το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο 

όργανο σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση και 

εγκρίνεται, όσον αφορά στους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, η πραγματοποίηση της δαπάνης 

(δημοσιονομική δέσμευση). 

β. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το 

αρμόδιο όργανο του φορέα. 

3. Κατ’ εξαίρεση για δαπάνες που πραγματοποιούνται εκτάκτως, καθώς και για τις λοιπές δαπάνες 

του άρθρου 9 του παρόντος, η δέσμευση των σχετικών πιστώσεων διενεργείται κατά τις διατάξεις 

του άρθρου αυτού.» 

ενώ στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ανωτέρω Π.Δ. αναφέρεται ότι: 

«1. Δαπάνες τακτικών αποδοχών, συντάξεων, εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους, ασφαλιστικών και 

προνοιακών παροχών, καθώς και δαπάνες πάγιου χαρακτήρα (ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, 

επικοινωνιών, μισθωμάτων, κοινοχρήστων κ.λπ.) αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό των 

εγγεγραμμένων πιστώσεων με αποφάσεις που εκδίδονται αμέσως μετά την έναρξη του 

οικονομικού έτους. Ειδικά: αα) για τις δαπάνες εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους, ο χρόνος έναρξης 

ισχύος του προηγούμενου εδαφίου, όσον αφορά την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, 

καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και ββ) οι δαπάνες για μισθώματα ακινήτων που 

χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο, αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό αυτών με πίνακες 

που καταρτίζονται από τους διατάκτες, βάσει των σχετικών μισθωτικών συμβάσεων». 
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Δ. Στην υπ' αριθ. πρωτ.: 2/100018/0026 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους με θέμα 

«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή 

οδηγιών» (κεφάλαιο με τίτλο «Επί των άρθρων 9 και 14» - σελ. 17) αναφέρετε ότι: 

«Οι δαπάνες για αποδοχές, συντάξεις, εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και οι δαπάνες πάγιου 

χαρακτήρα (όπως ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, επικοινωνιών, μισθωμάτων, κοινοχρήστων) 

αναλαμβάνονται με την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για ολόκληρο το ποσό 

των εγγεγραμμένων πιστώσεων από την έναρξη του οικονομικού έτους. Διευκρινίζεται ότι, για τις 

ανωτέρω δαπάνες, δεν απαιτείται τεκμηριωμένο αίτημα από το διατάκτη, καθώς η εν λόγω 

υποχρέωση προκύπτει ευθέως από τις κείμενες διατάξεις. 

Σε κάθε περίπτωση όμως δεν αναιρείται η υποχρέωση που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 2β 

του άρθρου 2 του κοινοποιούμενου πδ.» 

Κατά συνέπεια για τις αποδοχές προσωπικού και τις κρατήσεις μπορεί να μην απαιτείται 

τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη αλλά απαιτείται να προηγηθεί της ΑΑΥ η απόφαση έγκρισης της 

πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα. 

Ε. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 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. 

ΣΤ. Στον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής Οικονομικού έτους 2018 έχουν εγγραφεί 

οι κάτωθι πιστώσεις: 

Κ.Α.Δ. Περιγραφή Ποσό  
00-6031.001 Τακτικές αποδοχές Νομικού Συμβούλου 5.736,10 
00-6031.002 Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων 49.614,00 

00-6053.001 Εργ  εισ -ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙΝ κ.λπ ειδικών θέσεων αιρετών 
φοιτητών κ.λ.π 22.944,80 

00-6053.008 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 5.023,48 
00-6071. Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 8.982,97 

00-6121. Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 
3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 106.698,00 

00-6122.002 Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων 11.400,00 

00-8211. Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα 
έξοδα παράστασης 427,50 

00-8212.002 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 400,68 
00-8221.001 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών 126.041,04 

00-8222. 
Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, 
μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών 
οργάνων 1.108,18 

00-8223.001 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών 
κ.λ.π. 155.000,00 
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00-8224.003 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου φόροι 
χαρτόσημο ενοικίων κ.λ.π 4.811,79 

00-8224.005 Απόδοση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 10.000,00 
00-8231.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 804.628,01 
00-8241.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξώφ. δανείων ΤΠΔ 34.009,68 

00-8242.007 Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων υπαλλήλων 
απο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 2.632,20 

00-8242.008 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-κατάσχεση κ.λ.π. 11.732,60 
00-8242.011 Κρατήσεις από περικοπή υπαλ.που απεργούν 3.500,00 
00-8242.012 Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής 60,00 
00-8242.013 Λοιπές κρατήσεις υπέρ συλλόγου 3.144,00 
10-6011.001 Τακτικές αποδοχές 392.432,28 
10-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 190.218,24 
10-6021.005 Αποδοχές  υπαλ. αορίστου χρόνου σχολικών φυλάκων 59.487,12 
10-6051.002 Εργοδ. εισφορές υπερ ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 16.538,52 
10-6051.003 Εργοδοτικές εισφ. υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 11.570,64 
10-6051.004 Εργοδ. εισφ. ΙΚΑ τακτικού προσωπικού-υγειονομικό 4.061,52 
10-6051.005 Εργοδοτικές εισφ. υπερ ΤΕΑΔΥ 662,76 
10-6051.009 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 26.136,00 
10-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  με σύμβ. αορίστου Χρόνου 47.668,56 
10-6052.003 Εργοδοτικές εισφ.ΙΚΑ σχολικών φυλάκων 14.907,48 
15-6011.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων. 135.553,08 
15-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλ. Πρόγραμ. Βοήθεια στο σπίτι 26.644,80 
15-6021.003 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Σχολείων 70.574,76 
15-6041.004 Μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού για κατασκηνώσεις 60.820,00 
15-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 5.409,48 
15-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ 4.073,16 
15-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ 553,80 
15-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 9.027,84 
15-6052.001 Εργοδ. εισφορές ΙΚΑ από πρόγρ.Βοήθεια στο Σπίτι 6.677,16 
15-6052.002 Εργοδ. εισφ. ΙΚΑ καθαριστριών σχολείων 19.203,24 
15-6054.002 Εργοδοτικές εισφ. Εκτάκτου προσωπικού για κατασκηνώσεις 16.508,00 
20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 855.102,36 
20-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 106.108,68 
20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 100.000,00 

20-6051.001 Εργοδοτικές 
εισφορές ΙΚΑ τακτικού προσωπικού 4.049,16 

20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές  ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 38.230,08 
20-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 31.761,24 
20-6051.006 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 56.949,84 
20-6052.001 Εργοδ. εισφορές ΙΚΑ   με σύμβαση αορίστου χρόνου 27.339,96 
20-6054.001 Εργοδοτ. εισφορές έκτακτου Προσωπικού ΙΚΑ 20.411,48 
20-6054.002 Εργ. εισφ. ΙΚΑ συμβάσεων έργου. συμφ.ν.4325/2015 13.466,13 
20-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ 36.841,28 
20-6117.001 Αμοιβές για συμβάσεις έργου  σύμμετ. ν.4325/2015 46.598,40 
30-6011.001 Τακτικές αποδοχές 171.687,24 
30-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 76.670,88 
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30-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ 943,90 
30-6051.003 Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ 5.581,44 
30-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ 5.043,60 
30-6051.008 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 4.539,12 
30-6051.010 Εργοδοτική   ασφάλ.ΤΕΑΔΥ 969,84 
30-6051.011 Εργοδοτική εισφ.υγειονομικού 1.286,40 
30-6051.012 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 11.434,32 
30-6052.001 Εργοδ. εισφ. ΙΚΑ υπαλ. με σύμβ. αορίστου χρόνου 19.213,68 
35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 52.854,72 
35-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 2.404,92 
35-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ 1.750,92 
35-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 3.520,08 
45-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 32.702,40 
45-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 1.488,00 
45-6051.002 Εργοδοτικές Εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 1.150,68 
45-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 2.178,00 

60-6041.001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού "Κέντρο Κοινότητας Δήμου 
Λαυρεωτικής" 25.548,00 

60-6041.002 Τακτικές αποδοχές προσωπικού " Κοινωνικό Συσσίτιο "Δήμου 
Λαυρεωτικής 45.642,00 

60-6054.001 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού "Κέντρο Κοινότητας Δήμου 
Λαυρεωτικής" 6.402,36 

60-6054.002 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού "Κοινωνικό Συσσίτιο 
Δήμου Λαυρεωτικής" 12.083,88 

70-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων-πυρασφάλεια 27.607,98 
70-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  εκτάκτου προσωπικού 6.918,63 
                                                            ΣΥΝΟΛΟ 4.343.105,07 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λαυρεωτικής  την έγκριση των δαπανών που αναφέρονται στον ως άνω πίνακα προκειμένου στην 

συνέχεια να εκδοθούν οι αντίστοιχές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων για να δεσμευθεί ολόκληρο 

το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμό δαπανών έτους 2018, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016.» 

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,  

το ΔΥ/29.01.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  
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την έγκριση των δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται κατωτέρω, προκειμένου στην συνέχεια να 

εκδοθούν οι αντίστοιχες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων για να δεσμευθεί ολόκληρο το ποσό 

των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμό δαπανών έτους 2018: 

Κ.Α.Δ. Περιγραφή Ποσό  
00-6031.001 Τακτικές αποδοχές Νομικού Συμβούλου 5.736,10 
00-6031.002 Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων 49.614,00 

00-6053.001 Εργ  εισ -ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙΝ κ.λπ ειδικών θέσεων αιρετών 
φοιτητών κ.λ.π 22.944,80 

00-6053.008 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 5.023,48 
00-6071. Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 8.982,97 

00-6121. Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 
3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 106.698,00 

00-6122.002 Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων 11.400,00 

00-8211. Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα 
έξοδα παράστασης 427,50 

00-8212.002 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 400,68 
00-8221.001 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών 126.041,04 

00-8222. 
Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, 
μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών 
οργάνων 1.108,18 

00-8223.001 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 
επαγγελματιών κ.λ.π. 155.000,00 

00-8224.003 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου φόροι 
χαρτόσημο ενοικίων κ.λ.π 4.811,79 

00-8224.005 Απόδοση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 10.000,00 
00-8231.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 804.628,01 
00-8241.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξώφ. δανείων ΤΠΔ 34.009,68 

00-8242.007 Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων υπαλλήλων 
απο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 2.632,20 

00-8242.008 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-κατάσχεση κ.λ.π. 11.732,60 
00-8242.011 Κρατήσεις από περικοπή υπαλ.που απεργούν 3.500,00 
00-8242.012 Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής 60,00 
00-8242.013 Λοιπές κρατήσεις υπέρ συλλόγου 3.144,00 
10-6011.001 Τακτικές αποδοχές 392.432,28 
10-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 190.218,24 
10-6021.005 Αποδοχές  υπαλ. αορίστου χρόνου σχολικών φυλάκων 59.487,12 
10-6051.002 Εργοδ. εισφορές υπερ ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 16.538,52 
10-6051.003 Εργοδοτικές εισφ. υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 11.570,64 
10-6051.004 Εργοδ. εισφ. ΙΚΑ τακτικού προσωπικού-υγειονομικό 4.061,52 
10-6051.005 Εργοδοτικές εισφ. υπερ ΤΕΑΔΥ 662,76 
10-6051.009 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 26.136,00 
10-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  με σύμβ. αορίστου Χρόνου 47.668,56 
10-6052.003 Εργοδοτικές εισφ.ΙΚΑ σχολικών φυλάκων 14.907,48 
15-6011.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων. 135.553,08 
15-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλ. Πρόγραμ. Βοήθεια στο σπίτι 26.644,80 
15-6021.003 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Σχολείων 70.574,76 
15-6041.004 Μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού για κατασκηνώσεις 60.820,00 
15-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 5.409,48 
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15-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ 4.073,16 
15-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ 553,80 
15-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 9.027,84 
15-6052.001 Εργοδ. εισφορές ΙΚΑ από πρόγραμμα ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’ 6.677,16 
15-6052.002 Εργοδ. εισφ. ΙΚΑ καθαριστριών σχολείων 19.203,24 
15-6054.002 Εργοδοτικές εισφ. Εκτάκτου προσωπικού για κατασκηνώσεις 16.508,00 
20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 855.102,36 
20-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 106.108,68 
20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 100.000,00 

20-6051.001 Εργοδοτικές 
εισφορές ΙΚΑ τακτικού προσωπικού 4.049,16 

20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές  ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 38.230,08 
20-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 31.761,24 
20-6051.006 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 56.949,84 
20-6052.001 Εργοδ. εισφορές ΙΚΑ   με σύμβαση αορίστου χρόνου 27.339,96 
20-6054.001 Εργοδοτ. εισφορές έκτακτου Προσωπικού ΙΚΑ 20.411,48 
20-6054.002 Εργ. εισφ. ΙΚΑ συμβάσεων έργου. συμφ.ν.4325/2015 13.466,13 
20-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ 36.841,28 
20-6117.001 Αμοιβές για συμβάσεις έργου  σύμμετ. ν.4325/2015 46.598,40 
30-6011.001 Τακτικές αποδοχές 171.687,24 
30-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 76.670,88 
30-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ 943,90 
30-6051.003 Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ 5.581,44 
30-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ 5.043,60 
30-6051.008 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 4.539,12 
30-6051.010 Εργοδοτική   ασφάλ.ΤΕΑΔΥ 969,84 
30-6051.011 Εργοδοτική εισφ. υγειονομικού 1.286,40 
30-6051.012 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 11.434,32 
30-6052.001 Εργοδ. εισφ. ΙΚΑ υπαλ. με σύμβ. αορίστου χρόνου 19.213,68 
35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 52.854,72 
35-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 2.404,92 
35-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ 1.750,92 
35-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 3.520,08 
45-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 32.702,40 
45-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 1.488,00 
45-6051.002 Εργοδοτικές Εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 1.150,68 
45-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 2.178,00 

60-6041.001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού "Κέντρο Κοινότητας Δήμου 
Λαυρεωτικής" 25.548,00 

60-6041.002 Τακτικές αποδοχές προσωπικού " Κοινωνικό Συσσίτιο "Δήμου 
Λαυρεωτικής 45.642,00 

60-6054.001 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού "Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Λαυρεωτικής" 6.402,36 

60-6054.002 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού "Κοινωνικό Συσσίτιο 
Δήμου Λαυρεωτικής" 12.083,88 

70-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων-πυρασφάλεια 27.607,98 
70-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  εκτάκτου προσωπικού 6.918,63 
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                                                            ΣΥΝΟΛΟ 4.343.105,07 
 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί διάθεσης πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών οικονομικού έτους 

2018 

Αρ. Απόφ.:3/2018 

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 υποχρεωτικών δαπανών οικονομικού έτους 2018» γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής τη ΔΥ/29.01.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται 

τα ακόλουθα: 

«Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 66 του Ν. 4270/14 και του άρθρου 

9 του Π.Δ 80/2016, αναφέρεται ότι η υποχρέωση για δαπάνες τακτικών αποδοχών, συντάξεων, 

εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους, ασφαλιστικών και προνοιακών παροχών, καθώς και για δαπάνες 

πάγιου χαρακτήρα (ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση, επικοινωνίες, μισθώματα, κοινοχρήστων κ.λπ.) 

αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό από την έναρξη του οικονομικού έτους, με έκδοση 

αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης. 

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε στις 28 Νοεμβρίου του 2017 η υπ’ αριθμόν 

πρωτ. 2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Ανατροπές και 

αναλήψεις υποχρεώσεων» (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9), όπου στην παράγραφο 1γ αναφέρεται ότι με την 

έναρξη του οικονομικού έτους 2018, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ’ 

απόλυτη προτεραιότητα, μετά την λήψη των αποφάσεων για τις πολυετείς υποχρεώσεις και των 

εκκρεμών υποχρεώσεων των προηγούμενων ετών,  και οι αποφάσεις για την ανάληψη ολόκληρου 

του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων για τις σταθερές δαπάνες (μισθοδοσία, συντάξεις, 

εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, κ.λπ.), τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και τις δαπάνες για 

μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο, και τονίζεται ιδιαίτερα στην Γ’ ενότητα 

της ανωτέρω εγκυκλίου το εξής: 

«Τέλος, επισημαίνεται και πάλι η υποχρέωση πιστής και αυστηρής τήρησης των περί αναλήψεως 

υποχρεώσεων διατάξεων, προς αποφυγή της ακυρότητας των σχετικών πράξεων και ενόψει των 

ευθυνών των αρμοδίων οργάνων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του 

Ν.4270/2014 και των άρθρων 11 και 12 του π.δ. 80/2016». 

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου δ’ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 η 

Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων 

του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο 

Δήμαρχος (παρ. 4 άρθρου 158 του Ν. 3463/06) ή το δημοτικό συμβούλιο. 

Βάσει των ανωτέρω στην αρχή του οικονομικού έτους 2018 και αμέσως μετά την λήψη των 

απαραίτητων αποφάσεων για την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων, των δαπανών 
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παρελθόντων οικονομικών ετών και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, ο Δήμος μας θα πρέπει 

να προβεί στην διάθεση των κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 

2018 της που  αναφέρονται σε δαπάνες πάγιου και σταθερού χαρακτήρα (άρθρο 9 του ΠΔ 80/2016). 

Κατά συνέπεια λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Λαυρεωτικής  την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων των κωδικών αριθμών 

του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 που κάνουν αναφορά σε δαπάνες πάγιου και σταθερού 

χαρακτήρα ως ακολούθως: 

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
00-6056. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  30.585,22 € 
00-6151.002 Δικαιώματα τρίτων ΔΕΗ  από έσοδα ΤΑΠ 60.000,00 € 
00-6154.001 Παρακράτηση ποσού ΚΥΑ 38560/2013 ΔΕΥΑΤΗΛ-ΕΥΔΑΠ 138.438,96 € 
00-6154.002 Παρακράτηση ποσού ΚΥΑ 38560/2013 ΔΗΜΟΣ-ΕΥΔΑΠ 56.600,40 € 
00-6162.001 Προμήθεια Τραπεζών για τη χρήση συστήματος POS 2.000,00 € 
00-6311. Φόροι τόκων 3.200,00 € 
00-6312.001 Φόρος ακινήτων 15.000,00 € 
00-6312.002 Φόρος Εισοδήματος 25.000,00 € 
00-6452. Συνδρομές Internet 4.000,00 € 
00-6453. Λοιπές συνδρομές 4.000,00 € 
00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 € 
00-6511.001 Τόκοι δανείων εσωτερικού λειτουργικών αναγκών 63.123,83 € 
00-6515.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 7.000,00 € 
00-6516.001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού για λειτουργικές δαπάνες  86.636,44 € 
00-6521.001 Τόκοι δανείου εσωτερικού επενδυτικών δαπανών 12.543,35 € 
00-6526.001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού επενδυτικών δαπανών 269.798,28 € 
00-6711.014 Υποχρεωτική επιχορηγ.Σχολ.πρωτοβάθμιας επιτροπής ΚΑΠ 89.420,40 € 
00-6711.015 Υποχρεωτική επιχ.Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΑΠ 62.139,60 € 
00-6711.016 Επιχορήγηση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ 136.828,20 € 
00-6711.017 Επιχορήγηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ 95.084,00 € 
00-6715.007 Επιχορήγηση Νομικού προσώπου  Θορικός 760.000,00 € 
00-6715.009 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ 680.000,00 € 
00-6721.001 Εισφορά υπέρ Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής 15.000,00 € 
00-6726.001 Παρακράτηση ποσού ΚΥΑ 5711/2017 Μητροπ.Πάρκο 4.635,12 € 
00-8224.004 Καταβολή ΦΠΑ 15.000,00 € 
10-6232.001 Μισθώματα κτηρίων 7.869,36 € 
10-6251. Ασφάλιστρα ακινήτων 1.000,00 € 
10-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00 € 
10-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 € 

10-6411. Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, 
λιπαντικά, διόδια κλπ) 2.000,00 € 

10-6461. Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 € 
10-6462. Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 € 

10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 
μέσων 30.000,00 € 

10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 10.000,00 € 

15-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 2.000,00 € 
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15-6232.001 Μίσθωμα κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 13.910,40 € 
15-6232.003 Μισθώματα κτιρίων 5.864,80 € 
15-6232.005 Μίσθωμα κτιρίου για στέγαση ΚΕΠ 11.810,40 € 
15-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000,00 € 

15-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για 
δικές τους υπηρεσίες 10.000,00 € 

15-6279.001 Δαπάνες για κοινόχρηστα ενοικιαζόμενων χώρων 10.000,00 € 

15-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 500,00 € 

15-6474.002 Έξοδα κοινωνικού παντοπωλείου 50.000,00 € 

15-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 
μέσων 25.000,00 € 

15-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 3.676,00 € 
20-6151.001 Δικαιώματα τρίτων ΔΕΗ από είσπραξη τελών φόρων κ.λ.π 150.000,00 € 

20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 550.000,00 € 

20-6232.002 Μίσ0ωμα κτηρίου  με αύλειο χώρο για φιλοξενία κέντρου 
ανακύκλωσης 10.567,20 € 

20-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 23.000,00 € 
20-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 6.000,00 € 
20-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.000,00 € 

20-6411. Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, 
λιπαντικά, διόδια κλπ) 17.000,00 € 

20-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 
μέσων 400.000,00 € 

20-6721.001 Εισφορά  Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νόμου Αττικής  για  
απορρίμματα 631.224,00 € 

30-6232.002 Μίσθωση οικήματος για στέγαση Τεχνικών Υπηρεσιών 23.894,28 € 
30-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 € 
30-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3.000,00 € 
30-6462. Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 € 

30-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 
μέσων 70.000,00 € 

35-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 
μέσων 20.000,00 € 

35-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 3.000,00 € 
70-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.500,00 € 
70-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.200,00 € 

70-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 
μέσων 25.000,00 € 

                                         ΣΥΝΟΛΟ 4.773.550,24€ 
 
προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθούν οι αντίστοιχές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων για να 

δεσμευθούν τα ανωτέρω ποσά από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμό δαπανών έτους 

2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016.» 

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 εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

− το ΔΥ/29.01.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

την έγκριση των δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα και μισθωμάτων των ακινήτων που 

χρησιμοποιεί ο Δήμος και την διάθεση ολόκληρου του ποσού που έχει εγγραφεί στις αντίστοιχες 

πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, ως ακολούθως:  

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
00-6056. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης  30.585,22 € 
00-6151.002 Δικαιώματα τρίτων ΔΕΗ  από έσοδα ΤΑΠ 60.000,00 € 
00-6154.001 Παρακράτηση ποσού ΚΥΑ 38560/2013 ΔΕΥΑΤΗΛ-ΕΥΔΑΠ 138.438,96 € 
00-6154.002 Παρακράτηση ποσού ΚΥΑ 38560/2013 ΔΗΜΟΣ-ΕΥΔΑΠ 56.600,40 € 
00-6162.001 Προμήθεια Τραπεζών για τη χρήση συστήματος POS 2.000,00 € 
00-6311. Φόροι τόκων 3.200,00 € 
00-6312.001 Φόρος ακινήτων 15.000,00 € 
00-6312.002 Φόρος Εισοδήματος 25.000,00 € 
00-6452. Συνδρομές Internet 4.000,00 € 
00-6453. Λοιπές συνδρομές 4.000,00 € 
00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 € 
00-6511.001 Τόκοι δανείων εσωτερικού λειτουργικών αναγκών 63.123,83 € 
00-6515.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 7.000,00 € 
00-6516.001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού για λειτουργικές δαπάνες  86.636,44 € 
00-6521.001 Τόκοι δανείου εσωτερικού επενδυτικών δαπανών 12.543,35 € 
00-6526.001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού επενδυτικών δαπανών 269.798,28 € 
00-6711.014 Υποχρεωτική επιχορηγ.Σχολ.πρωτοβάθμιας επιτροπής ΚΑΠ 89.420,40 € 
00-6711.015 Υποχρεωτική επιχ.Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΑΠ 62.139,60 € 
00-6711.016 Επιχορήγηση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ 136.828,20 € 
00-6711.017 Επιχορήγηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ 95.084,00 € 
00-6715.007 Επιχορήγηση Νομικού προσώπου  Θορικός 760.000,00 € 
00-6715.009 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ 680.000,00 € 
00-6721.001 Εισφορά υπέρ Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής 15.000,00 € 
00-6726.001 Παρακράτηση ποσού ΚΥΑ 5711/2017 Μητροπ.Πάρκο 4.635,12 € 
00-8224.004 Καταβολή ΦΠΑ 15.000,00 € 
10-6232.001 Μισθώματα κτηρίων 7.869,36 € 
10-6251. Ασφάλιστρα ακινήτων 1.000,00 € 
10-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00 € 
10-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 € 

10-6411. Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, 
λιπαντικά, διόδια κλπ) 2.000,00 € 

10-6461. Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 € 
10-6462. Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 € 

10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 
μέσων 30.000,00 € 
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10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 10.000,00 € 

15-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 2.000,00 € 

15-6232.001 Μίσθωμα κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 13.910,40 € 
15-6232.003 Μισθώματα κτιρίων 5.864,80 € 
15-6232.005 Μίσθωμα κτιρίου για στέγαση ΚΕΠ 11.810,40 € 
15-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000,00 € 

15-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για 
δικές τους υπηρεσίες 10.000,00 € 

15-6279.001 Δαπάνες για κοινόχρηστα ενοικιαζόμενων χώρων 10.000,00 € 

15-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 500,00 € 

15-6474.002 Έξοδα κοινωνικού παντοπωλείου 50.000,00 € 

15-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 
μέσων 25.000,00 € 

15-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 3.676,00 € 
20-6151.001 Δικαιώματα τρίτων ΔΕΗ από είσπραξη τελών φόρων κ.λ.π 150.000,00 € 

20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 550.000,00 € 

20-6232.002 Μίσ0ωμα κτηρίου  με αύλειο χώρο για φιλοξενία κέντρου 
ανακύκλωσης 10.567,20 € 

20-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 23.000,00 € 
20-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 6.000,00 € 
20-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.000,00 € 

20-6411. Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, 
λιπαντικά, διόδια κλπ) 17.000,00 € 

20-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 
μέσων 400.000,00 € 

20-6721.001 Εισφορά  Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νόμου Αττικής  για  
απορρίμματα 631.224,00 € 

30-6232.002 Μίσθωση οικήματος για στέγαση Τεχνικών Υπηρεσιών 23.894,28 € 
30-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 € 
30-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3.000,00 € 
30-6462. Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 € 

30-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 
μέσων 70.000,00 € 

35-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 
μέσων 20.000,00 € 

35-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 3.000,00 € 
70-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.500,00 € 
70-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.200,00 € 

70-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 
μέσων 25.000,00 € 

                                         ΣΥΝΟΛΟ 4.773.550,24€ 
 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών της προμήθειας ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ & ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) – κατακύρωση αναδόχων 
Αρ. Απόφ.:4/2018 
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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 εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης του 

πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών της 

προμήθειας ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ & ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) – 

κατακύρωση αναδόχων» γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.450/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση του πρακτικού 

Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με την αξιολόγηση 

των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στον ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό που 

προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 742/2017 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής για την ανάθεση της 

προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ 

‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ & ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής. 

Προσωρινοί μειοδότες αναδείχθηκαν οι Οικονομικοί Φορείς: 

‘’Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε.’’ για την ομάδα 2 της αριθμ. 21/2017 μελέτης, με προσφορά 

ποσοστού μηδέν τοις εκατό (0%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά  μέση τιμή λιανικής πώλησης 

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

πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής και συνολική 

προσφορά 233.946,21 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 

‘’Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.’’ για τις ομάδες 1, 3, 4, 5 και 6 της αριθμ.21/2017 μελέτης, με προσφορά 

ποσοστού μηδέν τοις εκατό (0%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά  μέση τιμή λιανικής πώλησης 

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

πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής και συνολική 

προσφορά 521.916,25 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 

 Το ανωτέρω πρακτικό κοινοποιήθηκε στις προσωρινές μειοδότριες εταιρείες «Δ. & Π. 

ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.» και «Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε.» προκειμένου να προσκομίσουν τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σε μορφή αρχείου 

.pdf, και σε έντυπη μορφή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών απέστειλε στην Οικονομική 

Επιτροπή προς έγκριση το με ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου 2018 πρακτικό Νο3 σχετικά με τον έλεγχο 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 3  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ & ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1), σήμερα 01 

Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας 
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Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ & ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 11/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, σε εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/16, αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους: 

1. Ιωάννης Λιέπουρης, ΤΕ Μηχ/κών Μηχ/γων (Πρόεδρος) 

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού εκ των οποίων παρόντες ήταν και οι τρεις (3)  

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

 την υπ’ αριθμ. 742/2017 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

 την υπ’ αριθμ. 21/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 το από 14 Δεκεμβρίου  2017 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών 

προσφορών, 

 την υπ’ αριθμ. 405/2017 (ΑΔΑ:66ΨΘΩΛ1-ΕΤΕ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό, 

 το από 22 Δεκεμβρίου  2017 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, 

 την υπ’ αριθμ. 450/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 

ανωτέρω πρακτικό, 

 τις αριθμ. πρωτ: 438/10.01.2018 και 445/10.01.2018 προσκλήσεις κατάθεσης 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

κατατέθηκαν από τους Οικονομικούς Φορείς:  

1. Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 

2. Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

1. Η εταιρεία «Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.» κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης νόμιμα και 

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

2. Η εταιρεία «Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε.» κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

κατατέθηκαν από τους Οικονομικούς Φορείς «Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.» και «Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ 

Ο.Ε.», και κατά συνέπεια την ανάθεση της προμήθειας ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 1 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Δ Κ’ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 
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ΟΜΑΔΑ 2 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

Δ ΛΙΟΥΜΗΣ Η 
ΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε. 

ΟΜΑΔΑ 3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ Δ Κ’ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 

ΟΜΑΔΑ 4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΠΔΔ 
"ΚΕΦΑΛΟΣ" Δ Κ’ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 

ΟΜΑΔΑ 5 Βενζίνη αμόλυβδη  ΝΠΔΔ "ΚΕΦΑΛΟΣ" Δ Κ’ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 

ΟΜΑΔΑ 6 Πετρέλαιο θέρμανσης ΝΠΔΔ 
«ΘΟΡΙΚΟΣ»  Δ Κ’ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 

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

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

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

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. την υπ’ αριθμ. 370/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η απ’ 

ευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων λόγω επείγουσας ανάγκης για την κάλυψη των 

αναγκών των Δημοτικών Ενοτήτων Λαυρεωτικής και Κερατέας, μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.742/2017 απόφαση Δημάρχου. 

2. το αριθμ. πρωτ: 22403/30.11.2017 συμφωνητικό ανάθεσης προμήθειας καυσίμων για την 

κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής, ποσού 37.984,92 

ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 

3. το αριθμ. πρωτ: 22411/30.11.2017 συμφωνητικό ανάθεσης προμήθειας καυσίμων για την 

κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, ποσού 38.033,28 

ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 

Σύμφωνα με τους όρους των ανωτέρω συμφωνητικών, το ποσό της ανάθεσης καθενός εξ’ 

αυτών θα αφαιρεθεί από το ποσό της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο που θα προκύψει 

μετά την ολοκλήρωση του ανοικτού διαγωνισμού. 

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.742/2017 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

− την υπ’ αριθμ. 21/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− την υπ’ αριθμ. 405/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η έγκριση του 
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πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, 

− την υπ’ αριθμ.450/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 

πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

− την υπ’ αριθμ.370/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η απ’ ευθείας 

ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων λόγω εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, 

− τα υπ’ αριθμ. πρωτ: 22403/30.11.2017 και συμφωνητικά ανάθεσης προμήθειας καυσίμων 

− τις αριθμ. πρωτ:438/10.01.2018 και 445/10.01.2018 προσκλήσεις κατάθεσης 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

− το από 02.02.2018 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 το πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τη μειοδότριες εταιρείες «Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.» και «Δ. 

ΛΙΟΥΜΗΣ - Η. ΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε.», στον ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών 

καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ και 

‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής. 

(β) κατακυρώνει ως ανάδοχο της προμήθειας καυσίμων κίνησης για την κάλυψη των αναγκών της 

Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής (ομάδα 2), την εταιρεία «Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. 

ΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε.», με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Σουνίου 13, με ΑΦΜ 999355954, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, 

έναντι του συνολικού ποσού των 195.912,93 ευρώ, με προσφορά ποσοστού μηδέν τοις εκατό (0%) 

στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά  μέση τιμή λιανικής πώλησης του καυσίμου την ημέρα 

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

Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής. 

(γ) κατακυρώνει ως ανάδοχο της προμήθειας καυσίμων κίνησης για την κάλυψη των αναγκών της 

Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής (ομάδα 1), πετρελαίου θέρμανσης Δήμου 

Λαυρεωτικής (ομάδα 3), του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ (ομάδες 4, 5), του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ (ομάδα 6) την 

εταιρεία «Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.», με έδρα στο 2ο km Θορικό Λαυρίου, με ΑΦΜ 999356023, Δ.Ο.Υ. 

Κορωπίου, έναντι του συνολικού ποσού των 483.931,33 ευρώ, με προσφορά ποσοστού μηδέν τοις 

εκατό (0%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά  μέση τιμή λιανικής πώλησης του καυσίμου την 

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

του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής.  

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «εργασίες φύτευσης περιφερειακού δρόμου 

Κερατέας» 
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Αρ. Απόφ.: 5/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης του 

πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο 

‘’εργασίες φύτευσης περιφερειακού δρόμου Κερατέας’’» γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής τα 

ακόλουθα: 

− τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

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

− τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

− 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 του άρθρου 1 

− 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» 

− τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο» 

− τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» 

− 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» 

− τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

− 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 

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

− την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπ. Απόφαση (Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» όπως 

τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. 57654/22.05.2017 Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΦΕΚ 

1781/23.05.2017 τεύχος Β') σχετικά με ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων του ΚΗΜΔΗΣ 

− την Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23.05.2017) 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 20571/10.11.2017 υποβολή αιτήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Λαυρεωτικής, σχετικά με την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’Εργασίες φύτευσης περιφερειακού 

δρόμου Κερατέας’’, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ002244244 
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− την αριθμ.114/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 

23.399,75 ευρώ 

− την υπ’ αριθμ.360/ 2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

έγινε η διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, η έγκριση της αριθμ.114/2017 μελέτης και η 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού 

− την υπ’ αριθμ. 832/2017 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC002348816. Περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: ΩΦΨΣΩΛ1-Φ6Ζ) και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & 

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ». Επίσης, τα τεύχη του διαγωνισμού αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, στις 18 Δεκεμβρίου 2017, 

ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.12/2017 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και συντάχθηκε το ΔΥ/18.12.2017 πρακτικό Νο1 του συνοπτικού 

διαγωνισμού, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 18 Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 10:00 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. 832 (αριθμ. πρωτ: 22775/04.12.2017) απόφαση 

Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 23.399,75 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). 

Περίληψη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε, κατά τα νόμιμα, στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & 

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος 

Λαυρεωτικής και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: ΩΦΨΣΩΛ1-Φ6Ζ. Ολόκληρο το κείμενο της 

διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

17PROC002348816 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. Αντωνία Αντωνίου, ΔΕ1 Διοικητικού, τακτικό μέλος 

3. Μαρία Κουτσουνάκη, ΤΕ Διοικητικός, τακτικό μέλος 

http://www.lavreotiki.gr/


ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 20 από 41 

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. Σωτήριος Γεωργ. Αντωνίου, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 4, με αριθμ. 

πρωτ. κατάθεσης προσφοράς: 23650/14.12.2017. 

2. Χρήστος Ασωνίτης, Γεωπόνος ΕΔΕ, με έδρα στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων, με αριθμ. πρωτ. 

κατάθεσης προσφοράς: 23715/15.12.2017. 

3. Μαρία Σιδέρη, δασοπόνος, με έδρα στη Λυκόβρυση, Μπουμπουλίνας 10Α, με αριθμ. πρωτ. 

κατάθεσης προσφοράς: 23815/18.12.2017. 

4. Γεννάτος Θεοφάνης, Γεωπόνος – Εργολήπτης ΕΔΕ, με έδρα στην Αθήνα, Μεγάλου Σπηλαίου 

17, με αριθμ. πρωτ. κατάθεσης προσφοράς: 23820/18.12.2017 

Αργότερα και μετά την παρέλευση της οριζόμενης από τη διακήρυξη ώρας (10:30) 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. 

832/2017 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. 

Κατά την εξέταση του φακέλου «δικαιολογητικά συμμετοχής» διαπιστώθηκαν τα κατωτέρω: 

Ο συμμετέχων Σωτήριος Γεωργ. Αντωνίου κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών, 

όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 15 της υπ’ αριθμ.832/2017 διακήρυξης Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

ο φάκελος είναι πλήρης και συνεπώς μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού 

(αποσφράγιση φακέλου τεχνικών προσφορών). 

Ο συμμετέχων Ασωνίτης Χρήστος κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών, όπως 

αυτά αναφέρονται στο άρθρο 15 της υπ’ αριθμ.832/2017 διακήρυξης Δημάρχου Λαυρεωτικής, ο 

φάκελος είναι πλήρης και συνεπώς μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού 

(αποσφράγιση φακέλου τεχνικών προσφορών). 

Η συμμετέχουσα Μαρία Σιδέρη κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά 

αναφέρονται στο άρθρο 15 της υπ’ αριθμ.832/2017 διακήρυξης Δημάρχου Λαυρεωτικής, ο φάκελος 
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είναι πλήρης και συνεπώς μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού 

(αποσφράγιση φακέλου τεχνικών προσφορών). 

Ο συμμετέχων Γεννάτος Θεοφάνης κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών, όπως 

αυτά αναφέρονται στο άρθρο 15 της υπ’ αριθμ.832/2017 διακήρυξης Δημάρχου Λαυρεωτικής, ο 

φάκελος είναι πλήρης και συνεπώς μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού 

(αποσφράγιση φακέλου 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 συμμετέχων Σωτήριος Γεωργ. Αντωνίου κατέθεσε το σύνολο των δικαιολογητικών που 

αναφέρονται στο άρθρο 13 (iii) της υπ’ αριθμ. 832/2017 διακήρυξης Δημάρχου Λαυρεωτικής, ήτοι: 

 Τεχνική προσφορά 

 Πιστοποιητικά των φυτών 

 Υπεύθυνη δήλωση στην την οποία δηλώνεται ότι: α) η προσφορά του πληροί  τις 

απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και  β) ο προσφέρων διαθέτει 

κατάλληλη και επαρκή υποδομή για την εκτέλεση της σύμβασης 

Η  τεχνική προσφορά του Οικονομικού Φορέα καλύπτει τις απαιτήσεις της αριθμ.832/2017 

διακήρυξης και της αριθ.114/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και κατά συνέπεια 

γίνεται αποδεκτή από την Επιτροπή. 

Ο συμμετέχων Ασωνίτης Χρήστος δεν κατέθεσε τα ζητούμενα από τη διακήρυξη πιστοποιητικά 

των φυτών της μελέτης. Η προσφορά του δεν είναι πλήρης και απορρίπτεται. 

Η συμμετέχουσα Μαρία Σιδέρη δεν κατέθεσε τα ζητούμενα από τη διακήρυξη πιστοποιητικά των 

φυτών της μελέτης. Η προσφορά της δεν είναι πλήρης και απορρίπτεται. 

Ο συμμετέχων Γεννάτος Θεοφάνης δεν κατέθεσε τα ζητούμενα από τη διακήρυξη πιστοποιητικά 

των φυτών της μελέτης. Η προσφορά του δεν είναι πλήρης και απορρίπτεται. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών για τη 

Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών 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.114/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

5. την υπ’ αριθμ. 360/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης του διαγωνισμού, 
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6. την υπ’ αριθμ.832/2017 διακήρυξη Δημάρχου με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια του 

διαγωνισμού, 

7. κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ  

Α) Κάνει δεκτή την προσφορά που κατατέθηκε από τον Οικονομικό Φορέα ΣΩΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ και κρίνει ότι μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (αποσφράγιση 

φακέλου οικονομικής προσφοράς). 

Β) Απορρίπτει τις προσφορές που κατατέθηκαν από τους Οικονομικούς Φορείς  ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο σκεπτικό του παρόντος 

πρακτικού. 

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  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε 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 18.12.2017 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει στο σύνολό του το από 18.12.2017 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας του 

Συνοπτικού Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.832/2017 απόφαση Δημάρχου 

Λαυρεωτικής σχετικά με την επιλογή της υπηρεσίας με τίτλο «εργασίες φύτευσης περιφερειακού 

δρόμου Κερατέας». 

Β. Κάνει δεκτή την προσφορά που κατατέθηκε από τον Οικονομικό Φορέα ΣΩΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

και κρίνει ότι μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (αποσφράγιση φακέλου 

οικονομικής προσφοράς). 

Γ. Απορρίπτει τις προσφορές που κατατέθηκαν από τους Οικονομικούς Φορείς  ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο σκεπτικό του από 

18.12.2017 πρακτικού. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «ανάπλαση εισόδου Λαυρίου» 

Αρ. Απόφ.: 6/2018 
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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 εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης του 

πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο 

‘’ανάπλαση εισόδου Λαυρίου’’» γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής τα ακόλουθα: 

− τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

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

− τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

− 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 του άρθρου 1 

− 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» 

− τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο» 

− τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» 

− 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» 

− τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

− 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 

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

− την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπ. Απόφαση (Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» όπως 

τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. 57654/22.05.2017 Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΦΕΚ 

1781/23.05.2017 τεύχος Β') σχετικά με ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων του ΚΗΜΔΗΣ 

− την Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23.05.2017) 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 20573/10.11.2017 υποβολή αιτήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Λαυρεωτικής, σχετικά με την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’Ανάπλαση εισόδου Λαυρίου’’, η οποία 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ002244866. 

− την αριθμ.116/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 

23.399,75 ευρώ. 
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− την υπ’ αριθμ.361/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

έγινε η έγκριση της αριθμ.116/2017 μελέτης, η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού 

και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης. 

− την υπ’ αριθμ. 860/2017 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC002386958. Περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: ΩΓΖΜΩΛ1-ΥΦ6) 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 20 Δεκεμβρίου 2017, 

ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.12/2017 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και συντάχθηκε το ΔΥ/20.12.2017 πρακτικό Νο1 του συνοπτικού 

διαγωνισμού, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ» 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 20 Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη 

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. 860 (αριθμ. πρωτ: 23236/08.12.2017) απόφαση 

Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΛΑΥΡΙΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 23.942,70 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

ΦΠΑ). 

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: ΩΓΖΜΩΛ1-ΥΦ6. Ολόκληρο το κείμενο της 

διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

17PROC002386958 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. Αντωνία Αντωνίου, ΔΕ1 Διοικητικού, τακτικό μέλος 

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: 

http://www.lavreotiki.gr/
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5. Σωτήριος Γεωργ. Αντωνίου, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 4, με αριθμ. 

πρωτ. κατάθεσης προσφοράς: 23652/14.12.2017. 

6. Χρήστος Ασωνίτης, Γεωπόνος ΕΔΕ, με έδρα στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων, με αριθμ. πρωτ. 

κατάθεσης προσφοράς: 23714/15.12.2017. 

7. Γεννάτος Θεοφάνης, Γεωπόνος – Εργολήπτης ΕΔΕ, με έδρα στην Αθήνα, Μεγάλου Σπηλαίου 

17, με αριθμ. πρωτ. κατάθεσης προσφοράς: 24017/20.12.2017 

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. 

860/2017 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. 

Κατά την εξέταση του φακέλου «δικαιολογητικά συμμετοχής» διαπιστώθηκαν τα κατωτέρω: 

Ο συμμετέχων Σωτήριος Γεωργ. Αντωνίου κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών, 

όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 15 της υπ’ αριθμ.860/2017 διακήρυξης Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

ο φάκελος είναι πλήρης και συνεπώς μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού 

(αποσφράγιση φακέλου τεχνικών προσφορών). 

Ο συμμετέχων Ασωνίτης Χρήστος κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών, όπως 

αυτά αναφέρονται στο άρθρο 15 της υπ’ αριθμ.860/2017 διακήρυξης Δημάρχου Λαυρεωτικής, ο 

φάκελος είναι πλήρης και συνεπώς μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού 

(αποσφράγιση φακέλου τεχνικών προσφορών). 

Ο συμμετέχων Γεννάτος Θεοφάνης κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών, όπως 

αυτά αναφέρονται στο άρθρο 15 της υπ’ αριθμ.860/2017 διακήρυξης Δημάρχου Λαυρεωτικής, ο 

φάκελος είναι πλήρης και συνεπώς μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού 

(αποσφράγιση φακέλου 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: 
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Ο συμμετέχων Σωτήριος Γεωργ. Αντωνίου κατέθεσε το σύνολο των δικαιολογητικών που 

αναφέρονται στο άρθρο 13 (iii) της υπ’ αριθμ. 860/2017 διακήρυξης Δημάρχου Λαυρεωτικής, ήτοι: 

 Υπεύθυνη Δήλωση, αντί τεχνικής προσφοράς, ότι αποδέχεται πλήρως τις Προδιαγραφές της 

Υπηρεσίας. 

 Πιστοποιητικά των φυτών 

 Υπεύθυνη δήλωση στην την οποία δηλώνεται ότι: α) η προσφορά του πληροί  τις 

απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και  β) ο προσφέρων διαθέτει 

κατάλληλη και επαρκή υποδομή για την εκτέλεση της σύμβασης 

Η  τεχνική προσφορά του Οικονομικού Φορέα καλύπτει τις απαιτήσεις της αριθμ.860/2017 

διακήρυξης και της αριθ.116/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και κατά συνέπεια 

γίνεται αποδεκτή από την Επιτροπή. 

Ο συμμετέχων Ασωνίτης Χρήστος δεν κατέθεσε τα ζητούμενα από τη διακήρυξη πιστοποιητικά 

των φυτών της μελέτης. Η προσφορά του δεν είναι πλήρης και απορρίπτεται. 

Ο συμμετέχων Γεννάτος Θεοφάνης κατέθεσε το σύνολο των δικαιολογητικών που αναφέρονται 

στο άρθρο 13 (iii) της υπ’ αριθμ. 860/2017 διακήρυξης Δημάρχου Λαυρεωτικής, ήτοι: 

 Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως τις Προδιαγραφές της 

Υπηρεσίας. 

 Πιστοποιητικά των φυτών της μελέτης. 

 Υπεύθυνη δήλωση στην την οποία δηλώνεται ότι: α) η προσφορά του πληροί  τις 

απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και  β) ο προσφέρων διαθέτει 

κατάλληλη και επαρκή υποδομή για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 Τεχνική προσφορά 

 Πιστοποιητικό OHSAS 18001: 2007 

 Πιστοποιητικό ISO 9001: 2015 

 Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παρόμοιων εργασιών και καλής εκτέλεσης προμήθειας 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών για τη 

Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών έχοντας υπόψη: 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

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

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

Κοινοτήτων» 

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

Επιτροπή Διαγωνισμού, 

11. την αριθμ.116/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

12. την υπ’ αριθμ. 361/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης του διαγωνισμού, 
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13. την υπ’ αριθμ.860/2017 διακήρυξη Δημάρχου με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια του 

διαγωνισμού, 

14. κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ  

Α) Κάνει δεκτές τις προσφορές που κατατέθηκαν από τους Οικονομικούς Φορείς:  ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ και κρίνει ότι μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού (αποσφράγιση φακέλου οικονομικής προσφοράς). 

Β) Απορρίπτει την προσφορά που κατατέθηκε από τον Οικονομικό Φορέα: ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,  για 

τους λόγους που αναφέρθηκαν στο σκεπτικό του παρόντος πρακτικού. 

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  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε 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 20.12.2017 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει στο σύνολό του το από 20.12.2017 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας του 

Συνοπτικού Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.860/2017 απόφαση Δημάρχου 

Λαυρεωτικής σχετικά με την επιλογή της υπηρεσίας με τίτλο «ανάπλαση εισόδου Λαυρίου». 

Β. Κάνει δεκτές τις προσφορές που κατατέθηκαν από τους Οικονομικούς Φορείς:  ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ και κρίνει ότι μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού (αποσφράγιση φακέλου οικονομικής προσφοράς). 

Γ. Απορρίπτει την προσφορά που κατατέθηκε από τον Οικονομικό Φορέα: ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,  για 

τους λόγους που αναφέρθηκαν στο σκεπτικό του από 20.12.2017 πρακτικού. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 

ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΣΟΥΝΙΟΥ Δ.Ε. 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 

Αρ. Απόφ.:7/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης του 

πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο ‘’ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ 
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ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΣΟΥΝΙΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ’’» γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής τα ακόλουθα: 

1. Την υπ’ αριθμ. 101/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «τοπογραφική 

μελέτη Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου Δ.Ε. Κερατέας και των όμορων πλατειών και κοινοχρήστων 

χώρων» εκτιμώμενης αξίας  35.637,19 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, η οποία αναρτήθηκε 

στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ002203321. 

2. Την υπ’ αριθμ.333/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε η έγκριση της 

αριθμ.101/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η διάθεση της απαιτούμενης 

πίστωσης σε βάρος σε βάρος του ΚΑ 30-7413.064 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 και η κατάρτιση όρων διακήρυξη του συνοπτικού 

διαγωνισμού. 

3. Την υπ’ αριθμ.364/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε η συγκρότηση 

της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού. 

4. Την υπ’ αριθμ.812/2017 (αρ. πρωτ: 22256/29.11.2017) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 

για την επιλογή αναδόχου της εκπόνησης της μελέτης: ‘’ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ – ΣΟΥΝΙΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ’’, η 

οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC002325301. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός 

διεξήχθη στις 12 Δεκεμβρίου 2017, στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας, ενώπιον της αρμόδιας 

Επιτροπής. Η Επιτροπή συνέταξε το από 24.01.2018 πρακτικό ΙΙ, το οποίο απέστειλε με το αριθμ. 

πρωτ: 1200/25.01.2018 διαβιβαστικό έγγραφο προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή και σας θέτω 

υπόψη: 

Πρακτικό ΙΙ 
Της Επιτροπής Διαγωνισμού 

 
 Στην Κερατέα  σήμερα 24-01-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ, σε συνέχεια των συνεδριάσεων 

της 12-12-2017, 04-01-2018, 12-01-2018 και 19-01-2018 οι υπογεγραμμένοι: 

1) Δήμητρα Κωστούλα Αρχιτέκτων Μηχανικός, ως πρόεδρος  

2) Σταύρος Ζερβουδάκης Μηχανολόγος Μηχανικός, ως μέλος 

(που ορίσθηκαν με την Αρ. Αποφ. 364/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής για 

την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος.) 

3) Κωνσταντίνος Καρδαράς του Δημητρίου Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του ΤΕΕ ως μέλος. 

(ορίσθηκε με το αρ. πρ. 25623/10-11-2017 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.) 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της παραπάνω μελέτης με 

συνοπτικό διαγωνισμό σφραγισμένων προσφορών.   
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• Η διαδικασία ξεκίνησε με την κατάθεση των φακέλων Προσφοράς των οικονομικών φορέων είτε 

ενώπιον της Επιτροπής είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου και ολοκληρώθηκε με την λήξη της 

παραλαβής από την Πρόεδρο της Επιτροπής όπως ορίζει το άρθρο 4 της Διακήρυξης. 

• Οι προσφορές που κατατέθηκαν αριθμήθηκαν και μονογράφησαν από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού.  

• Η Επιτροπή, ακολούθως αποσφράγισε τους κυρίως φακέλους (άρθρο 4 της Διακ.) και στην 

συνέχεια τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής, μονογράφοντας όλα τα 

δικαιολογητικά ανά φύλλο.    

Στον Πίνακα Κατάθεσης Προσφορών, που αποτελεί το Πρακτικό Ι, αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, 

η επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και η κατηγορία του, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 

και ο έλεγχος των  δικαιολογητικών συμμετοχής.  

Επισυνάπτεται το Πρακτικό Ι, ‘’ Πίνακας Κατάθεσης Προσφορών’’  

Στην συνέχεια η επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 

προχώρησε στο άνοιγμα, έλεγχο και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών σε κλειστές συνεδριάσεις 

(άρθρο 4 και 20.2). 

Το παρόν Πρακτικό ΙΙ  Της Επιτροπής Διαγωνισμού ολοκληρώνεται με την βαθμολογία των Τεχνικών 

Προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης.  

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Κ1 
(40%) 

Κ2 
(30%) 

Κ3 
(30%) σ1 σ2 σ3 Β 

ΤΠ 

α β + γ δ + ε 0,4 0,3 0,3   

1 Α. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 90 90 98       92,4 

2 
ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΕΠΕ-ΔΙΑΚΡ. ENCODIA ΕΠΕ 90 92 92       91,2 

3 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 65 55 55       59 

4 ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΜΑΡΙΑΝΑ 60 50 50       54 

5 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 60 50 50       54 

6 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 60 60 60       60 

7 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ Ε.Ε. 96 98 98       97,2 

8 ΓΕΩΣΦΑΙΡΑ 90 90 90       90 

9 
ΣΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 90 90 90       90 

10 
Χ. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Α.Ε. «GEOTEST» 98 98 98       98 
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11 GEOMATICS Α.Ε. 92 92 92       92 
 

Η βαθμολογία προέκυψε σύμφωνα με το άρθρο 21.1 και  21.2  της  Διακήρυξης Συνοπτικού 

Διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή ανάδοχου για την εκπόνηση της μελέτης:  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΣΟΥΝΙΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ. 

Οι Τεχνικές Προσφορές με  Αύξοντα  Αριθμό 3,4,5 και 6 του παραπάνω πίνακα, δεν πληρούν την 

ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία του κριτηρίου του άρθρου 21.1 απορρίπτονται και οι προσφέροντες 

αποκλείονται της περαιτέρω  διαδικασίας. 

Αναλυτικά: 

Παπασπυροπούλου Κωνσταντίνα: 

Δεν διαθέτει εργατοϋπαλληλικό προσωπικό. Η Δάνεια εμπειρία  χρειάζεται απαραίτητα ΤΕΥΔ. Η 

τεχνική προσφορά υπερβαίνει το εύλογο μέγεθος των 20 σελίδων. 

Ανδρεάδη Μαριάνα: 

Δεν διαθέτει εργατοϋπαλληλικό προσωπικό. Δεν υπάρχουν μελέτες σε εξέλιξη ούτε διεκπεραιωμένες  

( δεν περιλαμβάνονται στο ΤΕΥΔ). Ελλιπής  η απόδειξη συνοχής ομάδας.   

Οικονόμου Εμμανουήλ: 

Δεν επισημαίνονται, εντοπίζονται  προβλήματα στα υπάρχοντα στοιχεία της διακήρυξης. Το 

χρονοδιάγραμμα είναι ελλιπές, δεν υπάρχει οργανόγραμμα ομάδας μελέτης με στελέχωση και 

κατάτμηση των δραστηριοτήτων, δήλωση εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, στοιχεία για την συνοχή 

της ομάδας μελέτης. 

Δασκαλάκης Σταμάτιος: 

Σύμφωνα με τα άρθρα 20.2 ε, 20.2 α, 20.2 γ, και ελλιπής η απόδειξη ανοχής της ομάδας μελέτης, δεν 

υπάρχει γενικό πρόγραμμα εκπόνησης μελέτης, ελλιπή το χρονοδιάγραμμα, δεν ορίζει αρμοδιότητες 

και καθήκοντα προσωπικού. 

Σύμφωνα με το 19.1 το Πτυχίο δεν περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής. Είναι εκτός 

φακέλου ΤΕΥΔ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου του θέματος έχοντας υπ’ όψη :  

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. 3463/06 (ΦΕΚ -114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

3. Την υπ’ αριθ. 364/2017  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η 

Επιτροπή Διαγωνισμού. 

4.  Την υπ’ αριθ. 101/2017  μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  
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5.  Την υπ’ αριθ. 333/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης του διαγωνισμού. 

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 22256/2017 και αριθ. Απόφασης 812/2017  διακήρυξη Δημάρχου με την 

οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού.  

7. κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού. 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 

Απορρίπτει τις προσφορές που κατατέθηκαν από τους Οικονομικούς Φορείς: 

• Παπασπυροπούλου Κωνσταντίνα,  

• Ανδρεάδη Μαριάνα, 

• Οικονόμου Εμμανουήλ, 

• Δασκαλάκης Σταμάτιος. 

Κρίνει ότι δεν μπορεί να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού «Αποσφράγισης 

Οικονομικών Προσφορών» για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο παρόν Πρακτικό ΙΙ και 

σύμφωνα με το άρθρο 21.2 της διακήρυξης η Τεχνική Προσφορά δεν πληροί την ελάχιστη 

επιμέρους βαθμολογία των κριτηρίων του άρθρου 21.1 της διακήρυξης.  

Οι Προσφορές που κατατέθηκαν από τους υπόλοιπους Οικονομικούς Φορείς: 

• Α. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

• ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ-ΔΙΑΚΡ. ENCODIA ΕΠΕ 

• ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ Ε.Ε. 

• ΓΕΩΣΦΑΙΡΑ 

• ΣΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

• Χ. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. «GEOTEST» 

• GEOMATICS Α.Ε. 

Πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια και μπορούν να προχωρήσουν στην περαιτέρω διαδικασία.  

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

σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

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

− Το από 24.01.2018 πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

αποφασίζει ομόφωνα  

(Α) εγκρίνει στο σύνολό του το από 24.01.2018 πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που 

κατατέθηκαν στο συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή ανάδοχου για την εκπόνηση της μελέτης:  

‘’ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΣΟΥΝΙΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ 

ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ’’. 
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(Β) απορρίπτει τις προσφορές που κατατέθηκαν από τους Οικονομικούς Φορείς: Παπασπυροπούλου 

Κωνσταντίνα, Ανδρεάδη Μαριάνα, Οικονόμου Εμμανουήλ, Δασκαλάκη Σταμάτιο, καθώς η Τεχνική 

Προσφορά τους δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία των κριτηρίων του άρθρου 21.1 της 

αριθμ. πρωτ: 812/2017 διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού. 

(Γ) κάνει δεκτές στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού τις προσφορές των Οικονομικών Φορέων: Α. 

ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ-ΔΙΑΚΡ. ENCODIA ΕΠΕ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ Ε.Ε., ΓΕΩΣΦΑΙΡΑ, ΣΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, Χ. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. «GEOTEST», GEOMATICS Α.Ε., διότι πληρούν 

τα απαιτούμενα κριτήρια και μπορούν να προχωρήσουν στην περαιτέρω διαδικασία. 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης 

Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018 

Αρ. Απόφ.: 8/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «συγκρότησης 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 

αριθμ. πρωτ: 753/17.01.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική 

Επιτροπή διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη 

διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, 

από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες.  

Παράλληλα κατά πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πράξ. Κλ. Προλ. Ελ. VII Τμ. 138/2014, 

191, 75/2013 κ.ά.) η Οικονομική Επιτροπή σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υποκαθιστά ένα 

ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, όπως είναι η Επιτροπή Διαγωνισμού, ασκώντας η ίδια τις 

αρμοδιότητες της τελευταίας, διότι κατ΄ αυτό τον τρόπο, το ίδιο όργανο, ήτοι η Οικονομική Επιτροπή, 

θα ασκούσε ταυτόχρονα τόσο γνωμοδοτική όσο και αποφασιστική αρμοδιότητα στο πλαίσιο της ίδιας 

διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

απαιτείται η συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) για το έτος 2018 βάσει των οριζόμενων 

στο άρθρο 221 αυτού.  



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 33 από 41 

 Στην παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 

και ισχύει ορίζεται ότι: 

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

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

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

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

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, 

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή 

σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

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

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

ματαίωση της διαδικασίας, 

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

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

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

έκπτωσης του αναδόχου και 

 Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση 

για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν 

αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα 

όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν 

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

 Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου 3 

εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων 

(επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.» 

 Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και τη 

λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές 

διατάξεις του ως άνω νόμου.» 

 Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι 

«Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες 

αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 

226)»  
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Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των μελών μετά 

από κλήρωση.  

Σύμφωνα με την περ. α της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την 

περ. ε της παρ. 49 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και 

αξιολόγησης προσφορών είναι τριμελής ή πενταμελής. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών  για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/16. 

Η διάρκεια της Επιτροπής θα είναι ετήσια. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα 

έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους 2018, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.  

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, 

 Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 

 Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

 Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών, 

 Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή 

σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

 Εισήγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη 

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

ματαίωση της διαδικασίας, 

 Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.» 

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

αποφασίσουν σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης 

Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες της, τον αριθμό και τις 

ιδιότητες των μελών της, τη λειτουργία και τη διάρκεια της.  

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

− Την αριθμ. πρωτ:753/17.01.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− Την κατάσταση του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Δήμου 

Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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Α. Συγκροτεί επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018, ως κατωτέρω: 

Τακτικά Μέλη 

1. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών 

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού 

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Σταματίνα Σκλέπα, ΔΕ Διοικητικού 

2. Δημήτριος Σωφρόνης, ΔΕ1 Διοικητικού 

3. Αικατερίνη Κατσίγιαννη, ΔΕ Διοικητικού 

Β. Ορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ως κατωτέρω: 

− Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, 

− Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 

− Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

− Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών, 

− Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή 

σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

− Εισήγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την 

απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των 

εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, 

− Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 

Γ. Η ανωτέρω Επιτροπή έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2018. Οι διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και θα 

ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.  

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης 

Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018 

Αρ. Απόφ.: 9/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «συγκρότησης 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 771/17.01.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
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«Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική 

Επιτροπή διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη 

διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, 

από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες.  

Παράλληλα κατά πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πράξ. Κλ. Προλ. Ελ. VII Τμ. 138/2014, 

191, 75/2013 κ.ά.) η Οικονομική Επιτροπή σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υποκαθιστά ένα 

ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, όπως είναι η Επιτροπή Διαγωνισμού, ασκώντας η ίδια τις 

αρμοδιότητες της τελευταίας, διότι κατ΄ αυτό τον τρόπο, το ίδιο όργανο, ήτοι η Οικονομική Επιτροπή, 

θα ασκούσε ταυτόχρονα τόσο γνωμοδοτική όσο και αποφασιστική αρμοδιότητα στο πλαίσιο της ίδιας 

διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

απαιτείται η συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) για το έτος 2018 βάσει των οριζόμενων 

στο άρθρο 221 αυτού.  

 Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του άρθρου 107 του Ν. 

4497/17: 

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

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

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

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

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, 

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή 

σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

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

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

ματαίωση της διαδικασίας, 

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

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

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

έκπτωσης του αναδόχου και 

 Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για 

τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει 
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τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα 

συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν 

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

 Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου 3 

εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων 

(επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.» 

 Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και τη 

λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω 

νόμου.» 

 Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται 

ότι «Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες 

αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 226).»  

Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των μελών μετά από 

κλήρωση.  

Σύμφωνα με την περ. α της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την 

περ. ε της παρ. 49 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και 

αξιολόγησης προσφορών είναι τριμελής ή πενταμελής. 

Κατόπιν, των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει του Ν.4412/16, αποτελούμενη από 

τους:  

Η διάρκεια της Επιτροπής θα είναι ετήσια. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα 

έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους 2018, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.  

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών,  

 Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 

 Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

 Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών, 

 Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή 

σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

 Εισήγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την 

απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, 

τη ματαίωση της διαδικασίας, 

 Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.» 
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Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης 

Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες της, 

τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, τη λειτουργία και τη διάρκεια της.  

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

− Την αριθμ. πρωτ:771/17.01.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− Την κατάσταση του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Δήμου 

Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Συγκροτεί επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων παροχή γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018, ως κατωτέρω: 

Τακτικά Μέλη 

1. Ιωάννης Λιέπουρης, ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων 

2. Αντωνία Αντωνίου, ΔΕ1 Διοικητικού 

3. Καλλιόπη Βερβέρη, ΔΕ Διοικητικού 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Μαρία Κουτσουνάκη, ΔΕ Διοικητικού 

2. Θεόδωρος Αδαμόπουλος, ΔΕ Διοικητικού 

3. Φωτεινή Δελαβέκουρα, ΔΕ1 Διοικητικού 

Β. Ορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ως κατωτέρω: 

 Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών,  

 Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 

 Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

 Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών, 

 Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή 

σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

 Εισήγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την 

απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των 

εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, 

 Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης 
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Γ. Η ανωτέρω Επιτροπή έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2018. Οι διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και θα 

ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας 

«απομαγνητοφώνηση πρακτικών των συνεδριάσεων των Συλλογικών Οργάνων του Δήμου 

Λαυρεωτικής έτους 2018» 

Αρ. Απόφ.: 10/2018 

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 και 

διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’απομαγνητοφώνηση πρακτικών των 

συνεδριάσεων των Συλλογικών Οργάνων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018’’», 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.239/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία 

ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 και το αριθμ. 

πρωτ:112666/39859/30.01.2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο 

κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ:1133/24.01.2018 εισήγηση Γραφείου Δημάρχου σχετικά με την ανάθεση 

της υπηρεσίας «απομαγνητοφώνηση πρακτικών των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων του 

Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ002598166 

2018 01 30. 

− Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, στον ΚΑ δαπανών 10-

6615.002 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,  
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− την αριθμ. πρωτ:1133/24.01.2018 εισήγηση Γραφείου Δημάρχου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 16.795,80 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας  

«απομαγνητοφώνηση πρακτικών των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων του Δήμου 

Λαυρεωτικής έτους 2018». 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 16.795,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6615.002 του 

προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.  

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ: 152/04.01.2018 αίτηση του Δημοτικού 

Συμβούλου Ιωάννη Συρίγου περί νομικής υποστήριξης και εκπροσώπησής του από το Νομικό 

Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.:11/2018 

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 «λήψης απόφασης σχετικά με την 

υπ’ αριθμ. πρωτ: 152/04.01.2018 αίτηση του Δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη Συρίγου περί νομικής 

υποστήριξης και εκπροσώπησής του από το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής» γνώρισε στα 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στις 4 Ιανουαρίου 2018, κατατέθηκε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής και έλαβε αριθμ. 

πρωτ:152/04.01.2018 αίτηση του Δημοτικού Συμβούλου, κου Ιωάννη Συρίγου του Εμμανουήλ, με την 

οποία ζητά την παροχή νομικής στήριξης και εκπροσώπησής του από το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, 

κατά τη δικάσιμο της 13ης Φεβρουαρίου 2018, ενώπιον του 1ου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 

Αθηνών. Συγκεκριμένα, σε βάρος του κου Ι. Συρίγου και με την ιδιότητά του ως Εντεταλμένου 

Δημοτικού Συμβούλου αρμόδιου σε θέματα καθαριότητας και περιβάλλοντος κατά το έτος 2015, έχει 

ασκηθεί ποινική δίωξη για παράβαση του Ν.1650/1986 (υποβάθμιση περιβάλλοντος). Η ποινική 

δίωξη προκλήθηκε μετά από αναφορά – καταγγελία του κ. Ευαγγέλου Γώγου. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 

4483/2017 «…Οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν 

νομική υποστήριξη στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των 

Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης 

αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. 

Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από 

καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του 

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

περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Αν δεν 
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υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, 

σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις 

εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.» 

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 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 

4483/2017 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 152/04.01.2018 αίτηση του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Ιωάννη Συρίγου 

αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει τον ορισμό του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαυρεωτικής, Αλέξανδρου Τσώνου του 

Ηρακλή, ως συνηγόρου υπεράσπισης για τη νομική στήριξη και εκπροσώπηση του Δημοτικού 

Συμβούλου Ιωάννη Συρίγου του Εμμανουήλ, ο οποίος έχει κληθεί ως κατηγορούμενος  για παράβαση 

του Ν.1650/1986 υπό την ιδιότητά του ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Καθαριότητας και 

Περιβάλλοντος το έτος 2015, κατά τη δικάσιμο της 13ης Φεβρουαρίου 2018, ενώπιον του 1ου 

Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη μετά από ματαίωση ή 

αναβολή δικάσιμο. 

 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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