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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  1 5 η ς  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 28 Ιουλίου 2018 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Σάββατο, ώρα 10:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 27.07.2018 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 5 

Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Αναστάσιος Αντωνίου, Ιωάννης Αδάμης 

(αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού Ε. Βελετάκου), Παναγιώτης Τσίκλος,  Ιωάννης 

Συρίγος 

Απόντα μέλη  : 2 

Κωνσταντίνος Λεβαντής, Ιωάννης Παρασκευής 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον 

Οικονομικό Φορέα ‘’ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε.’’ στο συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά την 

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

Λαυρεωτικής (ομάδες Α, Β, Γ, Δ, Ε, Στ, Θ) – κατακύρωση αναδόχου 

Αρ. Απόφ.: 210/2018 

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 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον Οικονομικό Φορέα 

‘’ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε.’’ στο συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια τροφίμων για την 

κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής (ομάδες Α, Β, Γ, Δ, Ε, Στ, 

Θ) – κατακύρωσης αναδόχου», ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  ότι το θέμα συζητείται 

με τη μορφή του κατεπείγοντος λόγω της έναρξης λειτουργίας της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας την 

1η Αυγούστου 2018. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το 

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 
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Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.207/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση του από 18.07.2018 

πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων 

«δικαιολογητικά συμμετοχής», «τεχνική προσφορά» και «οικονομική προσφορά» που κατατέθηκαν 

από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς στο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ 

αριθμ.446/2018 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την προμήθεια τροφίμων για την 

κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής. 

Προσωρινοί μειοδότες ανά ομάδα ειδών αναδείχθηκαν οι κάτωθι Οικονομικούς Φορείς: 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Α Είδη Γαλακτοπωλείου ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε. με προσφορά ποσού 6.020,00 
ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 

Β Νωπά Οπωρολαχανικά ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε. με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
13% 

Γ Είδη Παντοπωλείου ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε. με προσφορά ποσού 10.669,05 

ώ ( ί  Φ ) Δ Είδη Ζαχαροπλαστικής ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε. με προσφορά ποσού 3.287,00 
ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 

Ε Κατεψυγμένα ψάρια ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε. με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
14% 

Στ Κατεψυγμένα λαχανικά ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε. με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
10% 

Ζ Ψωμί Α. ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με προσφορά ποσού 4.900,00 
ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 

Η Έτοιμα σάντουιτς Α. ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με προσφορά ποσού 2.280,00 
ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 

Θ Νωπά κρέατα ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε. με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
7% 

 

Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς στις 

19 Ιουλίου 2018. Ακολούθως, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού απέστειλε στους προσωρινούς 

μειοδότες ‘’Α. ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.’’ και ‘’ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε.’’, τις υπ’ αριθμ. πρωτ: 

11399/24.07.2018 και 11400/24.07.2018 προσκλήσεις υποβολής δικαιολογητικών – αποδεικτικών 

μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 14. ‘’Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής’’ της υπ’ αριθμ.446/2018 

διακήρυξης διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών απέστειλε στην Οικονομική 

Επιτροπή προς έγκριση το με ημερομηνία 18 Ιουνίου 2018 πρακτικό Νο3 σχετικά με τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Οικονομικού Φορέα ‘’ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε.’’, το οποίο σας 

θέτω υπόψη: 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε.»  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΤΗΣ Ζ΄ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
  

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 28 Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 13:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,  

προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον προσωρινό 

ανάδοχο «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε.» για τις ομάδες Α, Β, Γ, Δ, Ε, Στ και Θ, της προμήθειας τροφίμων 

για την κάλυψη των αναγκών της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κατωτέρω υπάλληλοι: 

1. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών, πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού  

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

 την υπ’ αριθμ. 446/2018 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

 την υπ’ αριθμ. 9/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 το από 28 Ιουλίου 2018 πρακτικό  αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών -

οικονομικών προσφορών, 

 την υπ’ αριθμ. 207/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, 

 την αριθμ. πρωτ: 11400/24.07.2018,  πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης,  

 το αριθμ. πρωτ: 11581/27.07.2018 έγγραφο με το οποίο ο Οικονομικός Φορέας «ΑΦΟΙ 

ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε.» κατέθεσε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 

προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον Οικονομικό 

Φορέα «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε.». 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώθηκε  ότι ο Οικονομικός Φορέας «ΑΦΟΙ 

ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α..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 και κατά συνέπεια την ανάθεση της προμήθειας ως εξής: 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α Είδη Γαλακτοπωλείου 6.020,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

Β Νωπά Οπωρολαχανικά ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 13% 

Γ Είδη Παντοπωλείου 10.669,05 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 4 από 14 

Δ Είδη Ζαχαροπλαστικής 3.287,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

Ε Κατεψυγμένα ψάρια ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 14% 

Στ Κατεψυγμένα λαχανικά ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 10% 

Θ Νωπά κρέατα ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 7% 

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

και υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα και  το διαβιβάζει προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, 

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

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. 446/2018 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

− Την υπ’ αριθμ. 9/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− Το από 28 Ιουλίου 2018 πρακτικό  αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών -

οικονομικών προσφορών, 

− Την υπ’ αριθμ. 207/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, 

− Την αριθμ. πρωτ: 11400/24.07.2018,  πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης,  

− Το αριθμ. πρωτ: 11581/27.07.2018 φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης του Οικονομικού 

Φορέα «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε.», 

− Το με ημερομηνία 28.07.2018 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

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 τον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό Φορέα: ‘’ΑΦΟΙ 

ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε’’. 

(β) κατακυρώνει ως ανάδοχο της προμήθειας τροφίμων (ομάδες Α, Β, Γ, Δ, Ε, Στ και Θ)  για την κάλυψη 

των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής την εταιρεία ‘’ΑΦΟΙ 

ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε.’’, Τροφοδοσία Πλοίων, Εισαγωγές – Εξαγωγές, με έδρα Μαρ. Κιουρί, Ν. Ικόνιο, 

Πέραμα, με ΑΦΜ 094475700, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, ανά ομάδα τροφίμων, ως κατωτέρω: 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α Είδη Γαλακτοπωλείου 6.020,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

Β Νωπά Οπωρολαχανικά ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 13% 

Γ Είδη Παντοπωλείου 10.669,05 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
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Δ Είδη Ζαχαροπλαστικής 3.287,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

Ε Κατεψυγμένα ψάρια ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 14% 

Στ Κατεψυγμένα λαχανικά ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 10% 

Θ Νωπά κρέατα ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 7% 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας εξοπλισμού 

κουζίνας για τις ανάγκες της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 211/2018 

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 δαπάνης 

και διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας εξοπλισμού κουζίνας για τις ανάγκες της Ζ’ 

Παιδικής Εξοχής Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής», ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  ότι 

το θέμα συζητείται με τη μορφή του κατεπείγοντος λόγω της έναρξης λειτουργίας της Ζ’ Παιδικής 

Εξοχής Κερατέας την 1η Αυγούστου 2018. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το 

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 

Ακολούθως, 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 (ΑΔΑ: ΩΝΜ2ΩΛ1- 

1ΥΧ) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 και την αριθμ. 

πρωτ:112666/39859/30.01.2018 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την 

οποίο επικυρώθηκε. 

- Την υπ’ αριθμ. Δ11/οικ.26652/784/10.05.2018 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1870 τ.Β’/24.05.2018) για την 

ανάθεση της οργάνωσης και της λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής στην περιοχή ‘’Διόνυσος Κερατέας’’ 

για το έτος 2018 στο Δήμο Λαυρεωτικής. 

- Την υπ’ αριθμ. 453/2018 Απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί «Συγκρότησης Διοικητικού 

Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Κερατέας του Κρατικού Προγράμματος του Δήμου 

Λαυρεωτικής για το έτος 2018» η οποία αναρτήθηκε με ΑΔΑ: 6ΑΠΩΩΛ1-ΠΑΓ. 
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- Την υπ’ αριθμ. πρωτ:11613/27.07.2018 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά 

με την ανάγκη προμήθειας εξοπλισμού κουζίνας για τις ανάγκες της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας 

Δήμου Λαυρεωτικής, προϋπολογισμού δαπάνης 2.467,60 ευρώ, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 

με ΑΔΑΜ: 18REQ003495727 2018 07 27. 

- Τον προϋπολογισμό Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, στον ΚΑ δαπανών 15-

6482.001 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016, 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 11613/27.07.2018 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα 

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 2.467,60 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας εξοπλισμού 

κουζίνας για τις ανάγκες της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής. 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 2.467,60 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6482.001 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018. 

 

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

«εργασίες επιδιόρθωσης κατασκηνωτικών σκηνών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας Δήμου 

Λαυρεωτικής» 

Αρ. Απόφ.: 212/2018 

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 δαπάνης 

και διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο ‘‘εργασίες επιδιόρθωσης 

κατασκηνωτικών σκηνών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής’’», ενημέρωσε τα μέλη 

της Οικονομικής Επιτροπής  ότι το θέμα συζητείται με τη μορφή του κατεπείγοντος λόγω της έναρξης 

λειτουργίας της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας την 1η Αυγούστου 2018. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το 

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 

Ακολούθως, 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 
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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 (ΑΔΑ: ΩΝΜ2ΩΛ1- 

1ΥΧ) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 και την αριθμ. 

πρωτ:112666/39859/30.01.2018 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την 

οποίο επικυρώθηκε. 

- Την υπ’ αριθμ. Δ11/οικ.26652/784/10.05.2018 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1870 τ.Β’/24.05.2018) για την 

ανάθεση της οργάνωσης και της λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής στην περιοχή ‘’Διόνυσος Κερατέας’’ 

για το έτος 2018 στο Δήμο Λαυρεωτικής. 

- Την υπ’ αριθμ. 453/2018 Απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί «Συγκρότησης Διοικητικού 

Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Κερατέας του Κρατικού Προγράμματος του Δήμου 

Λαυρεωτικής για το έτος 2018» η οποία αναρτήθηκε με ΑΔΑ: 6ΑΠΩΩΛ1-ΠΑΓ. 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ:11092/18.07.2018 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά 

με την ανάγκη ανάθεσης των εργασιών επιδιόρθωσης των σκηνών της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας. 

- Την υπ’ αριθμ.62/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «εργασίες 

επιδιόρθωσης κατασκηνωτικών σκηνών Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας», προϋπολογισμού δαπάνης 

8.055,04 ευρώ, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ003451536 2018 07 19. 

- Τον προϋπολογισμό Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, στον ΚΑ δαπανών 15-

6482.001 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016, 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 11092/18.07.2018 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

- την υπ’ αριθμ.62/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα 

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 8.055,04 ευρώ για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών 

«εργασίες επιδιόρθωσης κατασκηνωτικών σκηνών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας Δήμου 

Λαυρεωτικής». 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 8.055,04 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6482.001 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018. 
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ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο 

«εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής» 

Αρ. Απόφ.: 213/2018 

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 δαπάνης 

και διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο ‘‘εργασίες αποψίλωσης και 

καθαρισμού Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής’’», ενημέρωσε τα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής  ότι το θέμα συζητείται με τη μορφή του κατεπείγοντος λόγω της έναρξης 

λειτουργίας της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας την 1η Αυγούστου 2018. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το 

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 

Ακολούθως, 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 (ΑΔΑ: ΩΝΜ2ΩΛ1- 

1ΥΧ) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 και την αριθμ. 

πρωτ:112666/39859/30.01.2018 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την 

οποίο επικυρώθηκε. 

- Την υπ’ αριθμ. Δ11/οικ.26652/784/10.05.2018 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1870 τ.Β’/24.05.2018) για την 

ανάθεση της οργάνωσης και της λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής στην περιοχή ‘’Διόνυσος Κερατέας’’ 

για το έτος 2018 στο Δήμο Λαυρεωτικής. 

- Την υπ’ αριθμ. 453/2018 Απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί «Συγκρότησης Διοικητικού 

Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Κερατέας του Κρατικού Προγράμματος του Δήμου 

Λαυρεωτικής για το έτος 2018» η οποία αναρτήθηκε με ΑΔΑ: 6ΑΠΩΩΛ1-ΠΑΓ. 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ:11339/23.07.2018 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά 

με την ανάγκη ανάθεσης των εργασιών καθαρισμού εντός του χώρου της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής 

Κερατέας και των δρόμων και ζωνών πυρόσβεσης περιμετρικά. 

- Την υπ’ αριθμ.63/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «εργασίες 

αποψίλωσης και καθαρισμού Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας», προϋπολογισμού δαπάνης 12.313,20 

ευρώ, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ003474749 2018 07 24. 
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- Τον προϋπολογισμό Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, στον ΚΑ δαπανών 15-

6482.001 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016, 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 11339/23.07.2018 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

- την υπ’ αριθμ.63/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα 

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 12.313,20 ευρώ για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών 

«εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής». 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 12.313,20 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6482.001 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας οικοδομικών 

υλικών για τη Ζ’ Παιδική Εξοχή Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 214/2018 

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 δαπάνης 

και διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας οικοδομικών υλικών για τη Ζ’ Παιδική Εξοχή 

Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής», ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  ότι το θέμα 

συζητείται με τη μορφή του κατεπείγοντος λόγω της έναρξης λειτουργίας της Ζ’ Παιδικής Εξοχής 

Κερατέας την 1η Αυγούστου 2018. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το 

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 

Ακολούθως, 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. 
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- 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 (ΑΔΑ: ΩΝΜ2ΩΛ1- 

1ΥΧ) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 και την αριθμ. 

πρωτ:112666/39859/30.01.2018 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την 

οποίο επικυρώθηκε. 

- Την υπ’ αριθμ. Δ11/οικ.26652/784/10.05.2018 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1870 τ.Β’/24.05.2018) για την 

ανάθεση της οργάνωσης και της λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής στην περιοχή ‘’Διόνυσος Κερατέας’’ 

για το έτος 2018 στο Δήμο Λαυρεωτικής. 

- Την υπ’ αριθμ. 453/2018 Απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί «Συγκρότησης Διοικητικού 

Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Κερατέας του Κρατικού Προγράμματος του Δήμου 

Λαυρεωτικής για το έτος 2018» η οποία αναρτήθηκε με ΑΔΑ: 6ΑΠΩΩΛ1-ΠΑΓ. 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ:11340/23.07.2018 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά 

με την ανάγκη της προμήθειας οικοδομικών υλικών για τη Ζ΄ Παιδική Εξοχή Κερατέας. 

- Την υπ’ αριθμ.64/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «προμήθεια 

οικοδομικών υλικών για τη Ζ΄ Παιδική Εξοχή Κερατέας», προϋπολογισμού δαπάνης 4.650,00 ευρώ, 

η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ003474568 2018 07 24. 

- Τον προϋπολογισμό Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, στον ΚΑ δαπανών 15-

6482.001 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016, 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 11340/23.07.2018 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

- την υπ’ αριθμ.64/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα 

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 4.650,00 ευρώ για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις 

ανάγκες της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής. 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 4.650,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6482.001 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018. 
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ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο 

«εργασίες για τον έλεγχο – συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των 

εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας Δήμου 

Λαυρεωτικής» 

Αρ. Απόφ.: 215/2018 

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 δαπάνης 

και διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο ‘’εργασίες για τον έλεγχο – συντήρηση 

των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού 

κοινοχρήστων χώρων της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής’’», ενημέρωσε τα μέλη 

της Οικονομικής Επιτροπής  ότι το θέμα συζητείται με τη μορφή του κατεπείγοντος λόγω της έναρξης 

λειτουργίας της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας την 1η Αυγούστου 2018. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το 

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 

Ακολούθως, 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 (ΑΔΑ: ΩΝΜ2ΩΛ1- 

1ΥΧ) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 και την αριθμ. 

πρωτ:112666/39859/30.01.2018 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την 

οποίο επικυρώθηκε. 

- Την υπ’ αριθμ. Δ11/οικ.26652/784/10.05.2018 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1870 τ.Β’/24.05.2018) για την 

ανάθεση της οργάνωσης και της λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής στην περιοχή ‘’Διόνυσος Κερατέας’’ 

για το έτος 2018 στο Δήμο Λαυρεωτικής. 

- Την υπ’ αριθμ. 453/2018 Απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί «Συγκρότησης Διοικητικού 

Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Κερατέας του Κρατικού Προγράμματος του Δήμου 

Λαυρεωτικής για το έτος 2018» η οποία αναρτήθηκε με ΑΔΑ: 6ΑΠΩΩΛ1-ΠΑΓ. 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ:11341/23.07.2018 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά 

με την ανάγκη ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών ελέγχου και συντήρησης των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων 
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χώρων της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής, προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00 

ευρώ, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ003496344 2018 07 27. 

- Τον προϋπολογισμό Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, στον ΚΑ δαπανών 15-

6482.001 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016, 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 11341/23.07.2018 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα 

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 24.800,00 ευρώ για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ελέγχου 

και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων 

ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής. 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 24.800,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6482.001 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018. 

 

ΘΕΜΑ: Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της υπ’ αριθμ.πρωτ: 13715/01.08.2017 

σύμβασης (ΑΔΑΜ:17SYMV001786507) μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της εταιρείας 

‘’INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ’’ και υπογραφή νέας 

σύμβασης για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό 

διάσημα τριών (3) μηνών (1η Αυγούστου 2018 έως 31 Οκτωβρίου 2018) 

Αρ. Απόφ.: 216/2018 

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 «ενεργοποίησης του δικαιώματος 

προαίρεσης της υπ’ αριθμ.πρωτ: 13715/01.08.2017 σύμβασης (ΑΔΑΜ:17SYMV001786507) μεταξύ 

του Δήμου Λαυρεωτικής και της εταιρείας ‘’INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ’’ και υπογραφή νέας σύμβασης για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό διάσημα τριών (3) μηνών (1η Αυγούστου 2018 έως 31 Οκτωβρίου 

2018)», ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται με τη μορφή του 

κατεπείγοντος λόγω της λήξης ισχύος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οχημάτων και 
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μηχανημάτων του Δήμου την 1η Αυγούστου 2018 και της ανάγκςη ενεργοποίησης του δικαιώματος 

προαίρεσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το 

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 

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

ακόλουθα: 

− Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

− Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

καθώς και τις διατάξεις της ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

− Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

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

− Το 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” 

− Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

− Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

− Την αριθμ.33/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 

36.500,00 ευρώ 

− Την υπ’ αριθμ.425/2017 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

17PROC001677761 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 13715/01.08.2017 σύμβαση (ΑΔΑΜ:17SYMV001786507) μεταξύ του 

Δήμου Λαυρεωτικής και της εταιρείας ‘’INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ’’, ποσού 21.418,33 ευρώ, με διατήρηση δικαιώματος προαίρεσης 6.500,00 ευρώ. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ:11513/25.07.2018 εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Η/Μ 

Εφαρμογών και Συγκοινωνιών 

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

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

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

− Την αριθμ.33/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

− Την υπ’ αριθμ.425/2017 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 13715/01.08.2017 σύμβαση 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ:11513/25.07.2018 εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Η/Μ 

Εφαρμογών και Συγκοινωνιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

α) Την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης ποσού 6.500,00 ευρώ, που προβλέπεται στην υπ’ 

αριθμ.425/2017 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής και την υπογραφή νέας σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου Λαυρεωτικής και της εταιρείας ‘’INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ’’ για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής για 

χρονικό διάσημα τριών (3) μηνών (1η Αυγούστου 2018 έως 31 Οκτωβρίου 2018). 

β) Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στον Ανάδοχο με ενημέρωση να προσέλθει για την 

υπογραφή της νέας σύμβασης. 

 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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