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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑ
Ν ΟΜ ΟΣ  Α Τ Τ ΙΚ Η Σ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠ Η

Πρακτικά της 23ης Έκτακτης Συνεδρίασης

Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λαυρεωτικής

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 19 Αυγούστου 2022

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 14:30 (δια περιφοράς)

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης  : 14113/2022

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 19.08.2022

Αριθμός μελών  :  7

Παρόντα μέλη  :  6

Δημήτριος Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Χαράλαμπος Ζαγουρής,  Ευαγγελία Βελετάκου,

Ασπασία Αργεντίνη, Αθανάσιος Μακροδημήτρης, Κωνσταντίνος Λεβαντής

Απόντα μέλη  :  1

Αρετούσα Μακρή

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης της σύμβασης που αφορά την προμήθεια

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

(σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης)

Αρ. Απόφ.: 243/2022

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 1ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης τροποποίησης της σύμβασης που αφορά την προμήθεια τροφίμων για την

κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής (σύναψη

συμπληρωματικής σύμβασης)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι η συνεδρίαση

πραγματοποιείται εκτάκτως προκειμένου να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στη λειτουργία της

Κατασκήνωσης κατά τη 2η κατασκηνωτική περίοδο, καθώς λόγω της αυξημένης συμμετοχής παιδιών

προέκυψε η ανάγκη προμήθειας ειδών που δεν είχαν εξ αρχής προβλεφθεί.

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,  ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής την αριθμ.

πρωτ:14105/19.08.2022  γνωμοδότηση του Δ.Σ της Ζ’  Παιδικής Εξοχής Κερατέας,  στην οποία

αναφέρονται τα ακόλουθα:

 Στην Κερατέα, σήμερα 19 Αυγούστου 2022, οι κατωτέρω αναφερόμενοι:

1. ΑΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

2. ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

3. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Τ. ΓΑΪΤΑΝΙΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ζ’  Π.Ε.  ΚΕΡΑΤΕΑΣ,  που συγκροτήθηκε με την υπ’  αριθμ.

451/30.05.2022 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να

γνωμοδοτήσουν προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής σχετικά με την τροποποίηση

της σύμβασης προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Κατασκήνωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 132, παρ.1β του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης

σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: [...] β) για τα συμπληρωματικά έργα,

υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν

περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου:

αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή

διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν

με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, και

ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα

αρχή.

Ωστόσο,  οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της

αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων

αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της

συμφωνίας-πλαίσιο.

Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος

Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221).

Με βάση την ανωτέρω διάταξη και λαμβάνοντας υπόψη:

1. το αριθμ. πρωτ: 13535/08.08.2022 συμφωνητικό ανάθεσης προμήθειας τροφίμων (ΑΔΑΜ:

22SYMV011074361) με την εταιρεία ’’TERRA MESSOGIA’’ Α. ΡΕΡΡΑΣ – Φ. ΡΕΡΡΑΣ Ο.Ε.

για τα τμήματα 1 (είδη γαλακτοπωλείου), 3 (είδη παντοπωλείου), 5 (κατεψυγμένα είδη

ιχθυοπωλείου), 6 (κατεψυγμένα λαχανικά), 7 (ψωμί), 8 (έτοιμα σάντουϊτς), ποσού 39.587,99 ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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2. το αριθμ. πρωτ: 13364/05.08.2022 συμφωνητικό ανάθεσης προμήθειας τροφίμων (ΑΔΑΜ:

22SYMV011072259) με τον κο Ευάγγελο Α. Ρέρρα για τα τμήματα 2 (νωπά οπωρολαχανικά), 4

(είδη ζαχαροπλαστικής) και 9 (είδη κρεοπωλείου), ποσού 28.638,25 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α.

3. το πρακτικό Νο7 της 16ης Αυγούστου 2022 του Δ.Σ. της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας

4. το αριθμ. πρωτ: 13998/17.08.2022 αίτημα του Προέδρου του Δ.Σ. της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας

5. το υπ’ αριθμ. πρωτ: 14049/18.08.2022 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών, με θέμα «προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής

Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής – συμπληρωματική σύμβαση», προϋπολογισμού δαπάνης 10.780,20

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% (ΑΔΑΜ: 22REQ01116400)

6. την αριθμ.969/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 10.780,20 ευρώ (ΑΔΑΜ:

22REQ011116889)

7. το γεγονός ότι οι συμβάσεις με αριθμ. πρωτ: 13535/08.08.2022 και 13364/05.08.2022

εξακολουθούν να είναι σε ισχύ

8. το γεγονός ότι με τα υπό προμήθεια είδη τροποποιούνται τα τμήματα 5 (κατεψυγμένα είδη

ιχθυοπωλείου), 7 (ψωμί), 8 (έτοιμα σάντουϊτς) της αριθμ.40/2022 μελέτης Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών, για τα οποία έχει υπογραφεί σύμβαση με την εταιρεία ’’TERRA MESSOGIA’’ Α. ΡΕΡΡΑΣ –

Φ. ΡΕΡΡΑΣ Ο.Ε.

9. το γεγονός ότι με την τροποποίηση αυτή προκαλείται αύξηση του συμβατικού αντικειμένου σε

ποσοστό μικρότερο του 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης

10. το από 18.08.2022 έγγραφο του Οικονομικού Φορέα ’’TERRA MESSOGIA’’ Α. ΡΕΡΡΑΣ – Φ. ΡΕΡΡΑΣ

Ο.Ε., με το οποίο δηλώνει ότι δύναται να καλύψει τις πρόσθετες ανάγκες της Ζ’ Παιδικής Εξοχής

Κερατέας, για τα είδη και τις ποσότητες όπως αναφέρονται στο σχετικό πρακτικό Νο7 του ΔΣ της

Κατασκήνωσης

Εισηγούμαστε

Την τροποποίηση του αριθμ. πρωτ: 13535/08.08.2022 συμφωνητικού ανάθεσης προμηθειών, ώστε

να καλυφθούν οι επιπλέον ανάγκες που προέκυψαν.

Η τροποποίηση αφορά τα είδη:

1. Σάντουϊτς τρίγωνο, τεμάχια 2.150

2. Σάντουϊτς κρουασάν, τεμάχια 1.200

3. βακαλάος, κιλά 150

4. ζυμάρι, κιλά 300

Το συνολικό απαιτούμενο κόστος ανέρχεται σε ποσό 10.780,20 ευρώ και η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ

δαπανών 15-6482.001 (ΑΑΥ: 969/2022).
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Κατόπιν αυτών 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 της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του

άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων,

προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/EE  &  2014/25/EE)»,  όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει

- το αριθμ. πρωτ: 13535/08.08.2022 συμφωνητικό ανάθεσης προμήθειας τροφίμων (ΑΔΑΜ:

22SYMV011074361) με την εταιρεία ’’TERRA MESSOGIA’’ Α. ΡΕΡΡΑΣ – Φ. ΡΕΡΡΑΣ Ο.Ε.

- το πρακτικό Νο7 της 16.08.2022 του Δ.Σ. της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας

- την αριθμ. πρωτ: 14105/29.08.2022 γνωμοδότηση του Δ.Σ. της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την τροποποίηση του αριθμ. πρωτ: 13535/08.08.2022 συμφωνητικού ανάθεσης προμήθειας

τροφίμων (ΑΔΑΜ: 22SYMV011074361) με την εταιρεία ’’TERRA MESSOGIA’’ Α. ΡΕΡΡΑΣ – Φ. ΡΕΡΡΑΣ

Ο.Ε., ώστε να καλυφθούν οι επιπλέον ανάγκες που προέκυψαν στην Ζ’ Παιδική Εξοχή Κερατέας του

Δήμου Λαυρεωτικής.

Το συνολικό απαιτούμενο κόστος ανέρχεται σε ποσό 10.780,20 ευρώ και η δαπάνη θα βαρύνει τον

ΚΑ δαπανών 15-6482.001 (ΑΑΥ: 969/2022).

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη έγγραφης

γνωμοδότησης προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την ανάκληση ή μη της

γνωστοποίησης λειτουργίας ΚΥΕ δραστηριοποιούμενου στην περιοχή Β’ Λιμανάκι Δασκαλειού

Κερατέας

Αρ. Απόφ.: 244/2022

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 2ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη έγγραφης γνωμοδότησης προς την

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  σχετικά με την ανάκληση ή μη της γνωστοποίησης λειτουργίας ΚΥΕ

δραστηριοποιούμενου στην περιοχή Β’ Λιμανάκι Δασκαλειού Κερατέας» έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής ότι η συνεδρίαση πραγματοποιείται εκτάκτως διότι είναι αναγκαία η ανάθεση

σύνταξης γνωμοδότησης κατά το άρθρο 72, παρ.1, περ. ιδ του Ν.3872/2010, προκειμένου το αρμόδιο
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όργανο (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) να αποφασίσει σχετικά, έπειτα από την ανάκληση της άδειας

εργασιών μικρής κλίμακας και την έκδοση έκθεσης αυτοψίας αυθαίρετου κατασκευής από την

Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Λαυρεωτικής.

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:

Με την αριθμ.  9387/21.02.2022  απόφαση της Υπηρεσίας Δομήσεως Δήμου Λαυρεωτικής

έγινε η ανάκληση της αριθμ. 23050/29.04.2021 «ΠΡΑΞΕΩΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ»

του κου Νικολάου Στριλιγκά,  ο οποίος λειτουργεί δυνάμει της υπ’  αριθμ.  1199450 γνωστοποίησης

ΚΥΕ στην περιοχή Β΄ Λιμανάκι Δασκαλειό Κερατέας.  Ο ανωτέρω άσκησε εμπροθέσμως προσφυγή

ενώπιον του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α) κατά της

ανωτέρω απόφασης και αναμένεται η συζήτησή της και η έκδοση αποφάσεως επ’ αυτής.

Μετά την έκδοση της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 9387/21.02.2022 ανακλητικής αποφάσεως και πριν

την πάροδο της 30μερης προθεσμίας περί προσβολής της αποφάσεως αυτής με προσφυγή ενώπιον

του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α), εξεδόθη και η υπ’ αριθμόν

1/28.06.2022 «ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ» της Υπηρεσίας Δομήσεως Δήμου

Λαυρεωτικής,  την οποία επίσης ο κος Νικόλαος Στριλιγκάς προσέβαλε εμπροθέσμως ενώπιον του

Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α).

Με βάση τα ανωτέρω και προκειμένου το αρμόδιο Όργανο του Δήμου να αποφασίσει εάν θα

πρέπει να προχωρήσει σε παύση λειτουργίας (προσωρινά ή οριστικά)  της επιχείρησης ή εάν θα

πρέπει να αναμείνει την έκδοση των αποφάσεων του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και

Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α) επί των εμπροθέσμως κατατεθειμένων προσφυγών του, είναι

απαραίτητη η σύνταξη ειδικής προς τούτο γνωμοδότησης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε

με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 38 του Ν.4795/2021,

η Οικονομική Επιτροπή «…ιδ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και την

ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με

μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε

ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν

έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία...».

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι από την 1η Ιανουαρίου 2021 δεν

υπηρετεί στο Δήμο Λαυρεωτικής Νομικός Σύμβουλος με πάγια αντιμισθία, ο κος Πρόεδρος

ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με το αριθμ.  πρωτ:  13870/12.08.2022 έγγραφό
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του ζητήθηκε από τη δικηγορική εταιρεία Πάνος Ζυγούρης &  Συνεργάτες,  η υποβολή προσφοράς

σχετικά με τη σύνταξη έγγραφης γνωμοδότησης,  η οποία ανέρχεται σε ποσό 300,00  ευρώ,  πλέον

Φ.Π.Α. 24%.

Ύστερα από τα παραπάνω ο κος Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση της ανάθεσης σύνταξης

γνωμοδότησης και 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»,  όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει

- Την ανάγκη σύνταξης έγγραφης γνωμοδότησης

- Την προσφορά της Δικηγορικής Εταιρείας Πάνος Ζυγούρης & Συνεργάτες

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την ανάθεση στη Δικηγορική Εταιρεία Πάνος Ζυγούρης & Συνεργάτες (ΑΜ ΔΣΑ 80807), με

έδρα στην Αθήνα, οδός Μπουμπουλίνας 9-11, με ΑΦΜ 996789554, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών της σύνταξης

γνωμοδότησης σχετικά με το εάν το αρμόδιο Όργανο του Δήμου Λαυρεωτικής (Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής) θα πρέπει να αποφασίσει την ανάκληση της γνωστοποίησης λειτουργίας ΚΥΕ

δραστηριοποιούμενου στην περιοχή Β’ Λιμανάκι Δασκαλειού Κερατέας - παύση λειτουργίας

(προσωρινά ή οριστικά)  της επιχείρησης του κου Νικολάου Στριλιγκά - ή εάν θα πρέπει να αναμείνει

την έκδοση αποφάσεων του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων

(ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α) επί των εμπροθέσμως κατατεθειμένων προσφυγών του.

Β. Η αμοιβή για την ανωτέρω εργασία, βάσει των ωρών απασχόλησης, ορίζεται σε ποσό 300,00 ευρώ

πλέον Φ.Π.Α.  24%, ήτοι 372,00 ευρώ.  Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6111 του προϋπολογισμού

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη


