
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 1 από 5

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

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠ Η

Πρακτικά της 5ης  Έκτακτης Συνεδρίασης

Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λαυρεωτικής

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 22 Μαρτίου 2022

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 19:00 (δια περιφοράς)

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης  : 3892/22.03.2022

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 22.03.2022

Αριθμός μελών  :  7

Παρόντα μέλη  :  7

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

Ασπασία Αργεντίνη, Αθανάσιος Μακροδημήτρης, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Αρετούσα Μακρή

Απόντα μέλη  :  -

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί κάλυψης δαπάνης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης

Μαρτίου

Αρ. Απόφ.: 82/2022

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 «κάλυψης δαπάνης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου» έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως διότι ενόψει της

πραγματοποίησης των μαθητικών παρελάσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1821,  είναι

αναγκαία η λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης για την κατάθεση στεφάνων και την

προμήθεια κερασμάτων.

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 την αριθμ.

πρωτ: 3888/22.03.2022 εισήγηση Γενικής Γραμματέως, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
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«Στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου στο Δήμο Λαυρεωτικής και

έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. α παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006, «..πιστώσεις που είναι

γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου μπορεί να διατεθούν

με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών»

2. Τις διατάξεις της παρ.1, περ.ε’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) «Νέα

αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019

3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους

διατάκτες»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α')

5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022,  στον ΚΑ 00-6443 με

τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»

6. Το αριθμ. πρωτ: 16557/14.03.2022 (ΑΔΑ: 66Π746ΜΤΛ6-Ν4Ε) έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. με θέμα

‘’εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821’’

7. Το πρόγραμμα εορτασμού της Εθνικής Επετείου στις πόλεις Λαυρίου και Κερατέας

καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της κάλυψης της δαπάνης

(εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 2.000,00 ευρώ στον ΚΑ δαπανών 00-6443 του δημοτικού

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών

εορτών», για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου. Το ανωτέρω ποσό θα διατεθεί για

την προμήθεια δάφνινων στεφάνων προς κατάθεση, καθώς και κερασμάτων, αναψυκτικών και νερών

για τους συμμετέχοντες στην παρέλαση.»

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

αποφασίσουν σχετικά με την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ, σε βάρος του ΚΑ 00-

6443 του δημοτικού προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2022.

Η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018

και ισχύει.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου

40 του Ν.4735/2020 και συμπληρώθηκε με το Ν.4795/2021

- Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018
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- Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6443  του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2022

- Την αριθμ. πρωτ: 3888/22.03.2022 εισήγηση Γενικής Γραμματέως

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης ποσού 2.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6443 του δημοτικού

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2022, το οποίο αφορά την προμήθεια δάφνινων

στεφάνων προς κατάθεση, καθώς και κερασμάτων, αναψυκτικών και νερών για τους συμμετέχοντες

στην παρέλαση,  στα πλαίσια εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου στο Δήμο

Λαυρεωτικής.

Β. Η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από το Δήμαρχο

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με

το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 και ισχύει.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών

Αρ. Απόφ.: 83/2022

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 «συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών» έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως διότι το Γραφείο Προγραμματισμού της

Περιφέρειας Αττικής λόγω της επικείμενης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας ζητά

από τον Δήμο τη μελέτη ‘’ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ’’, συνοδευόμενη από Πρακτικό Διερεύνησης Τιμών για τα είδη

που περιλαμβάνει  προκειμένου άμεσα να προβεί στην υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης για

την εκτέλεση της πράξης αυτής.

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 την αριθμ.

πρωτ: 3903/22.03.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα

ακόλουθα:

«Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής συντάσσει την μελέτη για την πράξη με τίτλο

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ», η οποία χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής με ΚΑΕ 9777.05.029.

Στα πλαίσια του τελικού ελέγχου από την Περιφέρεια Αττικής, η μελέτη θα πρέπει να συνοδεύεται
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και από τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας από Πρακτικό Επιτροπής διερεύνησης

τιμών με πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών (από τουλάχιστον δύο ή τρεις προμηθευτές,

ανά περίπτωση), ή/και από σχετικές προσφορές.

Η Οικονομική Επιτροπή, ως Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά με τη συγκρότηση

τριμελούς Επιτροπής με τους αναπληρωτές της, προκειμένου να καθορισθούν οι  τιμές που θα

απαιτηθούν για την σύνταξη  του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ».

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

Διερεύνησης Τιμών για την μελέτη «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ», αλλά και για κάθε άλλη προμήθεια και

υπηρεσία και εγκατάσταση εξοπλισμού, που δεν περιλαμβάνεται σε εγκεκριμένα τιμολόγια

εργασιών, όπως συμβαίνει στη κατασκευή των δημοσίων έργων (ΑΤΗΕ, ΑΤΕΟ, ΑΤΟΕ κλπ.).

Προτείνεται να οριστεί χρόνος διάρκειας της επιτροπής έως 31/12/2022.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την

παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και συμπληρώθηκε με το Ν.4795/2021, η Οικονομική

Επιτροπή αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και

κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που

αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες,  υπαλλήλους του

Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.

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 της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του

άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

- την αριθμ. πρωτ: 3903/22.03.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους:

Τακτικά μέλη

1. Σταμάτιος Καρράς, ΔΕ1 Διοικητικού

Αναπληρωματικά μέλη

1. Γαϊτανιώ Τ. Μαργαρίτη, ΠΕ Οικονομικού

Λογιστικού
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2. Αντωνία Αντωνίου, ΔΕ1 Διοικητικού

3. Ευάγγελος Λιούμης, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων

2. Θεόδωρος Κατσάρος, ΔΕ Χειριστών Η/Υ

3. Δημήτριος Πανάγιος, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζετε ο Στ. Καρράς.

Έργο της Επιτροπής είναι η διερεύνηση τιμών σχετικά με προμήθειες,  υπηρεσίες και εγκατάσταση

εξοπλισμού, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα τιμολόγια εργασιών, όπως συμβαίνει στη

κατασκευή των δημοσίων έργων (ΑΤΗΕ, ΑΤΕΟ, ΑΤΟΕ κλπ.), για την αντιμετώπιση των ειδικών αυτών

θεμάτων (εξακρίβωση κόστους υλικών,  εξοπλισμού κλπ.)  που θα απαιτηθούν για την σύνταξη του

ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ &

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ», αλλά και για κάθε άλλη

προμήθεια και υπηρεσία η οποία απαιτεί πρακτικό επιτροπής διερεύνησης τιμών, συνοδευόμενο από

πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών (από τουλάχιστον δύο ή τρεις προμηθευτές,  ανά

περίπτωση) ή/και από σχετικές προσφορές και τιμοκαταλόγους υλικών, ενημερωτικά φυλλάδια.

Η διάρκεια της Επιτροπής ορίζεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2022.

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

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη


