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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Τ Η Σ  2 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 6ης  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 6 Φεβρουαρίου 2018 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 20:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 06.02.2018 

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: Απ’ ευθείας ανάθεση σε ιδιώτη της μεταφοράς απορριμμάτων από το Δήμο Λαυρεωτικής 

στο χώρο ταφής απορριμμάτων στη Φυλή λόγω κατεπείγοντος  

Αρ. Απόφ.:12/2018 

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 «απ’ ευθείας 

ανάθεση σε ιδιώτη της μεταφοράς απορριμμάτων από το Δήμο Λαυρεωτικής στο χώρο ταφής 

απορριμμάτων στη Φυλή λόγω κατεπείγοντος» γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

Λόγω απρόβλεπτης βλάβης στο ΚΗΗ 5520 επικαθήμενο όχημα, το οποίο χρησιμοποιείται για τη 

μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Λαυρεωτικής και προκειμένου να μη δημιουργηθεί πρόβλημα 

στη διαχείριση των απορριμμάτων κατά τη διάρκεια παραμονής του στο συνεργείο είναι αναγκαία η 

απ’ ευθείας ανάθεση σε ιδιώτη, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίστασης, της μεταφοράς 

απορριμμάτων από το Δήμο Λαυρεωτικής στο χώρο ταφής απορριμμάτων στη Φυλή.  

Ο Δήμος Λαυρεωτικής αποτελείται από δύο Δημοτικές Ενότητες και μία Τοπική Κοινότητα, 

καλύπτοντας μια έκταση πολλών τετραγωνικών χιλιομέτρων και η διακοπή της μεταφοράς των 
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απορριμμάτων για μία εβδομάδα με αποτέλεσμα τη συσσώρευσή τους αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για 

τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και ειδικότερα της παρ.1δ, η Οικονομική 

Επιτροπή είναι το αρμόδιο όργανο προκειμένου να αποφασίσει για την απ’ ευθείας ανάθεση σε 

ιδιώτη της μεταφοράς των απορριμμάτων για όσο χρονικό διάστημα το επικαθήμενο όχημα δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω επισκευής του. 

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ:1895/06.02.2018 πρωτογενές αίτημα, το οποίο 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ002633947. 

Η ανάθεση αφορά τη μεταφορά απορριμμάτων για (5) ημέρες, όχι απαραίτητα συνεχόμενες. 

Υπολογίζεται να πραγματοποιηθούν τρία (3) δρομολόγια ανά ημέρα, ανάλογα με τον όγκο των 

απορριμμάτων. 

Στην υπ’ αριθμ. πρωτ: 1896/06.02.2018 πρόσκληση υποβολής προσφοράς του Δήμου Λαυρεωτικής 

προς τον κο Νικόλαο Μάνεση, ο ανωτέρω κατέθεσε την αριθμ. πρωτ: 1898/06.02.2018 προσφορά 

συνολικού ποσού 2.400,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 

έτους 2018, στον ΚΑ 30-6414.  

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, παρ.1δ του Ν.3852/2010,  

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

− το υπ’ αριθμ. πρωτ:1895/06.02.2018 πρωτογενές αίτημα, 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 1896/06.02.2018 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, 

− την αριθμ. πρωτ: 1898/06.02.2018 κατατεθείσα οικονομική προσφορά 

− το γεγονός ότι η μη αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων και η συσσώρευσή τους 

εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την δημόσια υγεία και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των 

δημοτών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) την απ’ ευθείας ανάθεση λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίστασης της μεταφοράς απορριμμάτων 

από το Δήμο Λαυρεωτικής στο χώρο ταφής υγειονομικής απορριμμάτων Φυλής, στον κο Νικόλαο 

Μάνεση, αυτοκινητιστή, με έδρα στο Λαύριο, οδός Ν. Μούρτζη 4, με ΑΦΜ 018213068, Δ.Ο.Υ. 

Κορωπίου, για πέντε (5) ημέρες, έναντι του ποσού των 480,00 ευρώ ανά ημέρα, συνολικά 2.400,00 

ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 2.976,00 ευρώ, σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 3 από 3 

(β) την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού 2.976,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 

δαπανών 30-6414 του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο Πρόεδρος  

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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