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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ A  Τ Η Σ  9 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 23ης Απριλίου 2019 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 23 Απριλίου 2019 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Μεγάλη Τρίτη, ώρα 14:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 19.04.2019 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 5 

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

Αποστολίδης, Ηλίας Στουραΐτης 

Απόντα μέλη  : 2 

Κωνσταντίνος Λεβαντής, Λάμπρος Μπουκουβάλας 

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Ε’ κύκλου) του Δημοτικού 

Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Αρ. Απόφ.: 67/2019 

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 

πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Ε’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012): Ρυθμίσεις για την 

τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 

2009/50/ΕΚ. 

2. Την υπ’ αριθμ. 158/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής σχετικά με την 

«Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λαυρεωτικής και συγκρότηση επιτροπής 

διαχείρισης που εποπτεύει τη λειτουργία του». 

3. Την υπ’ αριθμ 408/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής με θέμα «εισήγηση 

σχεδίου κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής». 

4. Την υπ’ αριθμ. 201/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με θέμα «ψήφιση 

κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής». 
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5. Την υπ’ αριθμ.144/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

εγκρίθηκε η Έκθεση  πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Α’ κύκλου) του Δημοτικού 

Κοινωνικού Παντοπωλείου Λαυρεωτικής. 

6. Την υπ’ αριθμ. 137/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Έκθεση 

πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Β’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Λαυρεωτικής. 

7. Την υπ’ αριθμ. 218/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Έκθεση 

πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Δ’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Λαυρεωτικής. 

8. Την αριθμ.2/2018 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας 

δικαιούχων (Ε’ κύκλου) των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

9. Το αριθμ.1/2019 πρακτικό της Διαχειριστικής Επιτροπής του Δημοτικού Κοινωνικού 

Παντοπωλείου Λαυρεωτικής σχετικά με την έγκριση πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού 

(Ε’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με το αριθμ. 

πρωτ: 3231/28.02.2019 έγγραφό της, η Διαχειριστική Επιτροπή υπέβαλε την Έκθεση  πεπραγμένων 

– διαχειριστικού απολογισμού (Ε’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, προκειμένου 

να εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 158/2014 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

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 2 του Ν.4071/2012,  

− Την υπ’ αριθμ. 158/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 

− Την αριθμ.2/2018 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής, 

− Το υπ’ αριθμ. 1/2018 πρακτικό της Διαχειριστικής Επιτροπής  

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει την Έκθεση  πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Ε’ κύκλου) του Δημοτικού 

Κοινωνικού Παντοπωλείου Λαυρεωτικής, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω: 

Έκθεση Πεπραγμένων – Διαχειριστικού Απολογισμού Ε’ Κύκλου  
Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Λαυρεωτικής 

     
        Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 158/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Λαυρεωτικής, ιδρύθηκε το κοινωνικό παντοπωλείο και συγκροτήθηκε Επιτροπή Διαχείρισης που 
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εποπτεύει τη λειτουργία του. Στη συγκεκριμένη Επιτροπή προεδρεύει ο Δήμαρχος και μετέχουν 

Δημοτικοί Σύμβουλοι που έχουν οριστεί με την ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

      Ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει μεριμνήσει για τη διάθεση κατάλληλων χώρων για τις ανάγκες 

στέγασης του κοινωνικού παντοπωλείου και στις δύο δημοτικές ενότητες. Για την περιοχή του 

Λαυρίου έχει επιλεγεί ισόγειο κτίσμα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής (Φωκίωνος Νέγρη) και 

για την περιοχή της Κερατέας, το ισόγειο του δημαρχιακού καταστήματος Κερατέας. 

Έχοντας ολοκληρωθεί με επιτυχία ο Ε’ κύκλος διανομών σε ωφελούμενους δημότες μας, 

σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να παρουσιάσει ολοκληρωμένα και με σαφήνεια τα βήματα και 

τις ενέργειες που ακολουθήθηκαν από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Λαυρεωτικής.  

    Ο Δήμος, για την έναρξη του Ε’ κύκλου λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου μέσα από 

ανακοίνωση – πρόσκληση προς τους δημότες του, περιέγραφε τα ακριβή δικαιολογητικά που 

χρειάστηκε να υποβάλλουν οι δυνητικά δικαιούχοι, με βάση τα κριτήρια της υπ. αριθ.  201/2014 

απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. 

        Συγκεκριμένα τα δικαιολογητικά που ζητήθηκε να προσκομιστούν στις αρμόδιες υπηρεσίες 

ήταν τα εξής:  

 Αίτηση του ενδιαφερομένου 

 Υπεύθυνη δήλωση 

 Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης    

 

Δυνητικά δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπωλείου είναι:  

 Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λαυρεωτικής 

 Ομογενείς μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λαυρεωτικής 

 Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Λαυρεωτικής και διαθέτουν άδεια 

παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο.  

 

     Οι αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά των πολιτών υποβλήθηκαν στις 

υπηρεσίες πρωτόκολλου των δύο δημοτικών ενοτήτων και στα ΚΕΠ Λαυρίου και Κερατέας. Για τη 

διευκόλυνση των ενδιαφερομένων η παραλαβή των αιτήσεων συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους. 

    Υπήρχε πρόβλεψη στον Κ.Α εξόδων 15-6474.002 οικονομικού έτους 2018. Μετά την 

διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού από τον οποίο αναδείχθηκε προμηθευτής για τα 

είδη του κοινωνικού παντοπωλείου, η «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΜΕΣΙΤΙΚΗ», με το διακριτικό τίτλο 

«ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.» (Υπογραφή Σύμβασης 16.8.2018) με έδρα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, σύμβαση 

συνολικού ποσού 93.464,505€ και χρονικής διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του ποσού του 

προϋπολογισμού (όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο).  
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  Στη συνέχεια οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου με βάση τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί 

με την απόφαση 201/2014 του δημοτικού συμβουλίου, δημιούργησαν τη λίστα ωφελούμενων, οι 

οποίοι για το διάστημα από τον Ιούλιο του 2018 έως και τον Ιανουάριο του 2019 έλαβαν έξι (6) 

φορές αντίστοιχα πακέτα τροφίμων (Ε’ κύκλος λειτουργίας δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου). 

  Βασικό κριτήριο για την ένταξη των ατόμων και των οικογενειών ήταν η διαπίστωση της 

αδυναμίας τους να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές βασικές ανάγκες σε συνδυασμό με την εξέταση 

και άλλων κοινωνικών κριτηρίων.  

   Με την 2/2018 απόφασή της (επισυνάπτεται η απόφαση και η συνημμένη σχετική λίστα των 

ωφελούμενων, η Διαχειριστική Επιτροπή του Κοινωνικού Παντοπωλείου προχώρησε στη 

διαμόρφωση και έγκριση των ωφελούμενων  που θα συμμετείχαν στο πρόγραμμα του κοινωνικού 

παντοπωλείου. 

  Στη συνέχεια οι δικαιούχοι ειδοποιήθηκαν τηλεφωνικά από υπαλλήλους του δήμου, ώστε 

να τους γνωστοποιηθεί η ημερομηνία διανομής των τροφίμων και ο τόπος διανομής. Αυτό 

επαναλαμβανόταν κάθε μήνα πριν την εκάστοτε διανομή. Να σημειωθεί ότι, έγινε συντονισμένη 

προσπάθεια από τις υπηρεσίες, ώστε οι ωφελούμενοι να αποτελούν αρχηγούς οικογένειας και να 

αποφεύγεται η επιλογή δύο ατόμων από την ίδια οικογένεια ως ωφελούμενων, προκειμένου να 

ανακουφιστούν όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες. 

   Τον μήνα Ιούλιο του 2018 πραγματοποιήθηκε η 1η διανομή τροφίμων, η 2η πραγματοποιήθηκε το 

Σεπτέμβριο του 2018, η 3η τον Οκτώβριο του 2018, η 4η Νοέμβριο του 2018, η 5η το Δεκέμβριο του 

2018 και η 6η τέλη Ιανουαρίου 2019.  

Το Δεκέμβριο του 2018 όμως, εκτός από την καθιερωμένη διανομή των ειδών του 

Παντοπωλείου, ο Δήμος προμηθεύτηκε συνολικά 629 τεμάχια γαλοπούλες, τις οποίες διένειμε 

στους ωφελούμενους κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. 

   Οι ποσότητες τροφίμων που διανέμονταν κάθε μήνα στους ωφελούμενους ήταν οι κάτωθι: 

• 2lt λάδι 

• 1kg ζάχαρη 

• 1kg αλεύρι 

• 1kg φασόλια 

• 1kg φακές 

• 2kg ρύζι  

• 4 πακέτα μακαρόνια 

• 3 τεμάχια τοματοχυμό  

• 6 κουτιά γάλα εβαπορέ 
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      Αριθμητικά οι ποσότητες που προμηθεύτηκαν στο κοινωνικό παντοπωλείο και διανεμήθηκαν 

κατά τον Ε’ κύκλο λειτουργίας (6 διανομές) του, στους 629 ωφελούμενους-αρχηγούς οικογενειών σε 

όλο το δήμο ήταν:  

• μακαρόνια             15.648 τεμάχια των 500 gr 

• ελαιόλαδο              3.914 τεμάχια των 2lt & 1lt 

• όσπρια                8.194 τεμάχια των 500 gr & 1kg 

• τοματοχυμός          10.480 τεμάχια των 500 gr 

• γάλα  εβαπορέ      19.776 τεμάχια των 410 gr 

• αλεύρι                    1.970 τεμάχια του  1kg 

• ζάχαρη                  3.900 τεμάχια του  1kg 

• ρύζι                        5.076 τεμάχια των 500 gr 

 Το Κοινωνικό μας Παντοπωλείο συνεχίζει να έχει παράλληλα με τις διανομές και χορηγία, έτσι 

ώστε να ενισχύσει την ποσότητα των καθιερωμένων προϊόντων του. Συγκεκριμένα, οι παραγωγοί 

χωρίς μεσάζοντες «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» εξασφάλισαν τη χορηγία σε ορισμένα προϊόντα παντοπωλείου που 

τα διανείμαμε κατά τη διάρκεια του Ε’ κύκλου. Αυτά τα προϊόντα ήταν: ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, 

γάλα, μακαρόνια, ζάχαρη, ντοματοχυμός. 

     Μετά την ολοκλήρωση της Ε’ φάσης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου συνεχίστηκε η 

υποβολή των αιτήσεων για δυνητικά δικαιούχους της ΣΤ’ φάσης του κοινωνικού παντοπωλείου, η 

οποία βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου. 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 158/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαυρεωτικής. 

 

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των 

αναγκών των Δομών του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής (προσφυγή στη διαδικασία του 

κατεπείγοντος του άρθρου 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016) 

Αρ. Απόφ.:68/2019 

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 

ανάθεσης της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Δομών του 

ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής (προσφυγή στη διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 

32, παρ.2γ του Ν.4412/2016)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ: 

594/12.04.2019 αίτημα της Πρόεδρου του Νομικού Προσώπου (ΑΔΑΜ: 19req004807972), στο οποίο 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Έχοντας υπόψη: 

http://www.lavreotiki.gr/
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− τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει 

− τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

− τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει  

− τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 

145Α) 

− το άρθρο 4 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12.12.2012) που 

καταχωρήθηκε με το Ν. 4111/2013 και την εγκύκλιο 3 του υπουργείου Εσωτερικών 

− την Πράξη 211/2015 του κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου δαπανών στο VII Τμήμα (Α’ 

Διακοπών) 

− την υπ’ αριθμ.29/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής 

σχετικά με την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ και των εποπτευόμενων ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ», «ΘΟΡΙΚΟΣ», «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής  

− την υπ’ αριθμ.922/2018 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής, με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας υγρών 

καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των Νομικών του Προσώπων, 

η οποία αναρτήθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 5 Δεκεμβρίου 2018, 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC004133653 (ως προκήρυξη) και με ΑΔΑΜ: 

18PROC004133795 (ως διακήρυξη) 

− την υπ’ αριθμ.22/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η έγκριση των 

πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού 

−  την υπ’ αριθμ.26/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής περί έγκρισης 

του πρακτικού Νο3 της Επιτροπής – κατακύρωσης Αναδόχου  

− την ανάγκη που δημιουργείται για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες θέρμανσης των δομών του Νομικού Προσώπου μέχρι την 

ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας του διαγωνισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

− το γεγονός ότι για την ανωτέρω προμήθεια έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον 

προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2019 στον ΚΑ: 15-6643 με τίτλο 

«Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό» 

εισηγούμαστε 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 7 από 41 

την λήψη απόφασης σχετικά με την  έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας πετρελαίου 

θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Δομών του Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου 

Λαυρεωτικής, ως κατωτέρω: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΞΙΑ 
(προ ΦΠΑ) 

Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 Λίτρο 16.000 0,904 14.464,00 

ΣΥΝΟΛΟ           14.464,00 

Φ.Π.Α. 24%  3.471,36 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   17.935,36 

 

Το ανωτέρω ποσό θα αφαιρεθεί από το ποσό της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο μετά 

την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου του ανοικτού διαγωνισμού. 

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα διαβιβασθεί προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λαυρεωτικής, ως αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1δ του 

Ν.3852/2010.» 

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

− Τις διατάξεις της περ.δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, περί αρμοδιοτήτων της 

Οικονομικής Επιτροπής, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 

«……δ1) Αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής 

υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

− δ2) Αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή 

οικονομικού αντικειμένου, συμβάσεων ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον 

Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει 

το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της….» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16 «…γ) στο μέτρο που είναι 

απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα 

για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις 

ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που 

επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε 

καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ.6 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 158, παρ. 7 του Ν.3463/2016 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): «Κύρωση 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): «Ανάληψη υποχρεώσεων 

από τους διατάκτες» 
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− Την απόφαση ΥΠ.ΟΙΚ. 2/47972/0026/15-6-18 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ): «Οδηγίες για την τήρηση 

του Μητρώου Δεσμεύσεων» 

− Την Πράξη 211/2015 του κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου δαπανών στο VII Τμήμα (Α’ 

Διακοπών), σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 

αποστολή στοιχείων του διενεργηθέντος διαγωνισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο και μέχρι την 

ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας, η Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να 

αντιμετωπισθούν οι επείγουσες ανάγκες, να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας από 

τον ίδιο προμηθευτή που αναδείχθηκε μειοδότης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, εφόσον 

προσφέρει τις ίδιες τιμές με αυτές που έχει προσφέρει στον διαγωνισμό για όμοια είδη 

− Την υπ’ αριθμ. 60/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου 

Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας πετρελαίου 

θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Δομών του Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ», ποσού 17.935,36 

ευρώ, μέχρι την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού. 

− Την προσφορά της εταιρείας «Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.» με έδρα στο Θορικό Λαυρίου, με ΑΦΜ 

999356023, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, με ποσοστό έκπτωσης μηδέν τοις εκατό (0%) στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως 

αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου 

της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 28701/8227/15.04.2019 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ανατολικής Αττικής σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας της αριθμ.26/2019 απόφασης 

Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την κατακύρωση του ανοικτού, ηλεκτρονικού διεθνούς 

διαγωνισμού. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η σύμβαση που 

αφορά την απ’ ευθείας ανάθεση ακολουθεί χρονικά την προηγούμενη με αρ. πρωτ: 350/2018 

(18SYMV002811768), ενώ το ποσό των 17.935,36 ευρώ θα αφαιρεθεί από τη νέα σύμβαση που θα 

υπογραφεί με τον Ανάδοχο, μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου. 

Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της αναγκαιότητας του θέματος καλείται η Οικονομική 

Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του κατεπείγοντος για την αντιμετώπιση της πιο 

πάνω ανάγκης και την απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος της προμήθειας υγρών 

καυσίμων.  

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο, έλαβε υπόψη:  

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

− τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16, 

− τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006, 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 9 από 41 

− την υπ’ αριθμ. 29/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− την υπ’ αριθμ.922/2018 διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, 

− την υπ’ αριθμ.26/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, 

− το αριθμ. πρωτ:594/12.04.2019 αίτημα της Πρόεδρου του Νομικού Προσώπου, 

− την αριθμ. πρωτ: 28701/8227/15.04.2019 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ανατολικής Αττικής  

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 κατεπείγον για την αντιμετώπιση της ανάγκης άμεσης προμήθειας πετρελαίου 

θέρμανσης, όπως αναφέρεται στο αρ. πρωτ: 594/12.04.2019 αίτημα της Πρόεδρου του ΝΠΔΔ 

‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 17.935,36 ευρώ, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες θέρμανσης των δομών του Νομικού Προσώπου. 

Β. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεσης της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη των 

αναγκών του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής, έως την ολοκλήρωση του προσυμβατικού 

ελέγχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την 

υπ΄αριθμ.922/2018 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής και μέχρι του ποσού των 17.935,36 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), στην εταιρεία «Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.», με έδρα στο Θορικό 

Λαυρίου, με ΑΦΜ 999356023, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, με ποσοστό έκπτωση μηδέν τοις εκατό (0%) στη 

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, 

όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας 

εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

Γ. Η έναρξη της σύμβασης ακολουθεί χρονικά την προηγούμενη με αρ. πρωτ: 350/2018 

(18SYMV002811768) συναφθείσα σύμβαση. Το ανωτέρω ποσό θα αφαιρεθεί από το ποσό της 

σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου 

του ανοικτού διαγωνισμού. 

 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 52Α/2019 που εκδόθηκε 

με την αριθμ.45/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Αρ. Απόφ.: 69/2019 

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 «απόδοσης 

λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 52Α/2019 που εκδόθηκε με την υπ’ 

αριθμ.45/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 5976/12.04.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 
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«Με την υπ’ αριθμ.45/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η 

έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, ποσού 4.447,88 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.002 

με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Κερατέας» του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2019 και ποσού 2.658,56 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 20-7321.003 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. 

Λαυρεωτικής» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2019. 

Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος ο 

υπάλληλος του Δήμου, Λιούμης Ευάγγελος, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός, με βαθμό Γ’.  

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την 

κίνηση της πληρωμής και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 7.106,44 ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου 

της διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού.» 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις: 

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

− του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 Β.Δ/τος 

− την υπ’ αριθμ.45/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ: 5976/12.04.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 52Α/2019, έτσι 

όπως υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα 

οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Λιούμη Ευάγγελο, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγο – 

Μηχανικό, με βαθμό Γ’, από υπόλογο του ποσού που του είχε διατεθεί για την πληρωμή της 

ΔΕΔΔΗΕ. 

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης που αφορά 

έλεγχο ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 70/2019 

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 «έκδοσης 

χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης που αφορά έλεγχο ΚΤΕΟ των 

οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

κατωτέρω: 
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Με το αριθμ. πρωτ: 5122/01.04.2019 έγγραφό του, το Γραφείο Κίνησης του Δήμου αιτείται 

την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής συνολικού ποσού 2.407,00 ευρώ για την κάλυψη 

της δαπάνης που αφορά τον έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 

έτους 2019 στους ΚΑ 10-6323, 20-6323, 15-6321 και 70-6323. 

Η διάθεση της πίστωσης σε βάρος των ανωτέρω ΚΑ δαπανών έγινε στην αρχή του 

οικονομικού έτους σύμφωνα με τις διατάξεις: 

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

και ισχύει 

− του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016  

− των άρθρων 158 και 160 του Ν.3463/2006 

Με βάση τα ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την 

έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου 

Λαυρεωτικής, ως κατωτέρω: 

Ποσό 1. 656.00 ευρώ στον ΚΑ 20-6323 

Ποσό     484,00 ευρώ στον ΚΑ 15-6321 

Ποσό       09,00 ευρώ στον ΚΑ 10-6323 

Ποσό     258,00 ευρώ στον ΚΑ 70-6323 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις: 

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 

Β.Δ/τος, 

− το αριθμ. πρωτ: 5122/01.04.2019 έγγραφο του Γραφείου Κίνησης του Δήμου, 

− τις διαθέσιμες πιστώσεις στους ΚΑ δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 

έτους 2019 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, συνολικού ποσού 2.407,00 ευρώ, 

για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά τον έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής, ως 

κατωτέρω: 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) 

1.  10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 9,00 
2.  15-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών οχημάτων 484,00 

3.  20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.656,00 

4.  70-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 258,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.407,00 
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Β.  Ορίζει ως υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, τον Κωνσταντίνο Καραμπάτσο, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρ/κων. 

Γ. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι τις 

23 Ιουλίου 2019. 

Δ. Η απόδοση των χρηματικών ενταλμάτων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 

του από 17-5/15.6.1959 Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & 

Κοινοτήτων». 

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 9.588,04 ευρώ για την 

πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ 

Αρ. Απόφ.: 71/2019 

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 «έκδοσης 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 9.588,04 ευρώ για την πληρωμή της 

ΔΕΔΔΗΕ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 4971/29.03.2019 εισήγησή του, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ 

Εφαρμογών & Συγκοινωνιών, αιτείται την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού 

ποσού 2.453,96 ευρώ προς τη ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο αφορά τις εξής παροχές: 

1. 16417371 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην οδό Πρ. Ηλία & Αθ. Διάκου, 

ποσό: 1.740,96 ευρώ. 

2. 16416954 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή Αρί, ποσό: 238,08 

ευρώ. 

3. 16416158 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Βρωμοπούσι, ποσό: 199,64 

ευρώ. 

4. 16417487 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Μπουζαλάδες, ποσό: 137,64 

ευρώ. 

5. 16417441 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Πανόραμα, ποσό: 137,64 ευρώ. 

Με την αριθμ. πρωτ: 5370/03.04.2019 εισήγησή του, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ 

Εφαρμογών & Συγκοινωνιών, αιτείται την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 

6.470,68 ευρώ προς τη ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο αφορά την παροχή 16415953, στην περιοχή Χάρακα 

Κερατέα. 

Με την αριθμ. πρωτ: 5874/10.04.2019 εισήγησή του, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ 

Εφαρμογών & Συγκοινωνιών, αιτείται την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού 

ποσού 663,40 ευρώ προς τη ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο αφορά τις εξής παροχές: 
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1. 16416800 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή Τογάνι ποσό: 124,00 

ευρώ. 

2. 16417084 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή Μόκριζα, ποσό: 

539,40 ευρώ. 

3. 16416158 (ΚΕΡΑΤΕΑ): Τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή Βρωμοπούσι, ποσό: 199,64 

ευρώ 

Τα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να καταβληθούν υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη κατασκευής 

των έργων. 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 9.588,04 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.002 με τίτλο: 

«Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Κερατέας» οικονομικού έτους 

2019 και να ορίσει τον υπόλογο υπάλληλο στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα. 

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 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του 

από 17.05.59 Β.Δ/τος 

− Τις αριθμ. πρωτ: 4971/29.03.2019, 5370/03.04.2019 και 5874/10.04.2019 εισηγήσεις του 

Προϊσταμένου του Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών & Συγκοινωνιών και τα συνημμένα έγγραφα της 

ΔΕΔΔΗΕ 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 9.588,04 ευρώ σε 

βάρος του ΚΑ 20-7321.002 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού 

Δ.Ε. Κερατέας» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019. 

Β.  Ορίζει ως υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το Λιούμη Ευάγγελο, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγο – Μηχανικό, με βαθμό Γ’, 

για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ.  

Γ. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 

23η Ιουλίου 2019. 

Δ. Η απόδοση του χρηματικού εντάλματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 

του από 17-5/15.6.1959 Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & 

Κοινοτήτων». 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου  

Αρ. Απόφ.: 72/2019 
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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 

δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου», έθεσε υπόψη των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 5589/08.04.2019 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  

«Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «σύστασης πάγιας προκαταβολής 

στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες» και τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, άρθρο 173, 

παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και 

αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα». 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 207 του 

Ν.4555/2018 και ισχύει, 

− Τις  διατάξεις  του άρθρου 35  του  από  17/5-15/6/1959  Β.Δ/τος  «Περί  Οικονομικής 

Διοικήσεως & Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2044/Β’/30.12.2010), 

− Την υπ’ αριθμ.38/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής, 

− Την αριθμ. πρωτ: 5589/08.04.2019 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 

Κωνσταντίνου και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας 

Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

 

 

 
Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 
 ΕΞΟΔΩΝ  

1 ΜΑΝΚΑ ST. 
THEODHOR 2 / 05-04-2019 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

496,00 30-6262.018 

2 ΓΚΙΚΑΣ ΑΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ  3 / 05-04-2019 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΚΛΑΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

496,00 30-6262.018 
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ: 4991/29.03.2019 αίτηση του κου Δ. Π. που 

αφορά αποζημίωση βλάβης οχήματος από πτώση κολώνας δημοτικού φωτισμού 

Αρ. Απόφ.:73/2019 

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 αριθμ. πρωτ: 4991/29.03.2019 αίτηση του κου Δ. Π. που αφορά 

αποζημίωση βλάβης οχήματος από πτώση κολώνας δημοτικού φωτισμού» έθεσε υπόψη των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 4991/29.03.2019 αίτησή του, ο κος Δ. Π. του Ι. αιτείται την καταβολή 

χρηματικής αποζημίωσης για τη ζημιά που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΜΜ ….. όχημά του 

από πτώση κολώνας δημοτικού φωτισμού, έξω από το υποκατάστημα της ALPHA BANK, στην 

πλατεία Λαυρίου, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. 

Προς απόδειξη του αιτήματός του, ο κος Δράκος προσκόμισε: (α) το από 29.03.2019 δελτίο 

οδικού τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών, (β) βεβαίωση του αρμοδίου Αντιδημάρχου 

Λαυρεωτικής, (γ) το υπ’ αριθμ.12/2019 δελτίο αποστολής – τιμολόγιο, ποσού 509,82 ευρώ και το 

υπ’ αριθμ.93/2019 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, ποσού 620,00 ευρώ και (δ) φωτογραφίες που 

επιβεβαιώνουν τις φθορές που έχουν προκληθεί στο όχημα.  

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στην αριθμ. πρωτ: 6412/16.04.2019 γνωμοδότησή του 

αναφέρει τα κατωτέρω: 

     « Μετα την υπ’ αριθ. πρωτ. 4991/29-3-2019 αίτηση του κ. Π. Ι. Δ., με την οποία ζητείται  η 

αποκατάσταση των βλαβών του ΙΧ οχήματός του με αριθ. κυκλοφορίας ΖΜΜ-….., οι οποίες 

προκλήθηκαν  από πτώση κολώνας δημοτικού φωτισμού, έχω να σας εκθέσω ότι:  

     Λαμβάνοντας υπ’ όψη:  

Α) το σχετικό έγγραφο  του αρμόδιου Αντ/ρχου του Δήμου (αρ. πρωτ. ΔΕ/27-3-19), που βεβαιώνει τα 

πραγματικά περιστατικά όπως τα εκθέτει ο αιτών, 

Β) τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιδ εδ. β΄ και παρ. 2 του ν. 3852/2010  και 

Γ) ότι το αιτούμενο ποσό της αποζημιώσεως ανέρχεται σε 1.129,82 ευρώ. 

     Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει σχετικώς. λαμβάνοντας υπ’ όψη το 

αιτούμενο ποσό και ότι  είναι προς το συμφέρον του Δήμου θετική απόφαση, προς αποφυγή 

περαιτέρω εξόδων και  αποφυγή απασχολήσεων.» 

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

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4071/2012 

και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο 

συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων 

(30.000,00) ευρώ και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την 

κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. 
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Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου ότι σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς 

είναι πιθανό το ύψος της αποζημίωσης που θα κληθεί να καταβάλει ο Δήμος να είναι πολύ 

περισσότερο, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Επιπλέον, η 

επιλογή της συμβιβαστικής επίλυσης οδηγεί στην αποφυγή τυχόν δικαστικών εξόδων αλλά και 

περαιτέρω ταλαιπωρίας του πολίτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− την αριθμ. πρωτ:4991/29.03.2019 αίτηση του κου Δ. Π. και τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα, 

− την αρ. πρωτ: 6412/16.04.2019 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

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 εξωδικαστική επίλυση της υφιστάμενης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής 

και του κου Δ. Π. του Ι.. 

Β. Ορίζει την αποζημίωση στο ποσό των 1.129,82 ευρώ, σύμφωνα με τα συνημμένα στην αίτησή του 

παραστατικά. 

Γ. Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 

έτους 2019, στον Κ.Α. 00-6492, με τίτλο «δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων». Η έγκριση της δαπάνης θα γίνει από τον κο Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κατ’ εφαρμογή 

του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 και 

ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 53Α/2019 που εκδόθηκε 

με την αριθμ.46/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Αρ. Απόφ.: 74/2019 

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 «απόδοσης 

λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 53Α/2019 που εκδόθηκε με την υπ’ 

αριθμ.46/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 6079/12.04.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ.46/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η 

έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 4.966,20 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.002 

με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Κερατέας» του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019. 
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Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος ο 

υπάλληλος του Δήμου, Λιούμης Ευάγγελος, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός, με βαθμό Γ’.  

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την 

κίνηση της πληρωμής και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 4.966,20 ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου 

της διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού.» 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις: 

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

− του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 Β.Δ/τος 

− την υπ’ αριθμ.46/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ: 6079/12.04.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 53Α/2019, έτσι 

όπως υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα 

οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Λιούμη Ευάγγελο, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγο – 

Μηχανικό, με βαθμό Γ’, από υπόλογο του ποσού που του είχε διατεθεί για την πληρωμή της 

ΔΕΔΔΗΕ. 

 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 54Α/2019 που εκδόθηκε 

με την αριθμ.47/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Αρ. Απόφ.: 75/2019 

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 «απόδοσης 

λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 54Α/2019 που εκδόθηκε με την υπ’ 

αριθμ.47/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 6082/12.04.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ.47/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η 

έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 1.959,91 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.002 

με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Κερατέας» και ποσού 

1.604,56 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.003 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου 
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ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Λαυρεωτικής» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 

2019. 

Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος ο 

υπάλληλος του Δήμου, Λιούμης Ευάγγελος, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός, με βαθμό Γ’.  

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την 

κίνηση της πληρωμής και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 3.564,47 ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου 

της διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού.» 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις: 

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

− του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 Β.Δ/τος 

− την υπ’ αριθμ.47/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ: 6082/12.04.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 54Α/2019, έτσι 

όπως υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα 

οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Λιούμη Ευάγγελο, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγο – 

Μηχανικό, με βαθμό Γ’, από υπόλογο του ποσού που του είχε διατεθεί για την πληρωμή της 

ΔΕΔΔΗΕ. 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπής Φυσικού Εδάφους για το έργο ‘’Οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής’’ 

Αρ. Απόφ.: 76/2019  

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 «ορισμού 

Επιτροπής Φυσικού Εδάφους για το έργο ‘’Οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής’’», έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 4008/14.03.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 2005/07.02.2019 σύμβαση κατασκευής για το έργο με τίτλο 

«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ». 

2. Το διατιθέμενο προσωπικό για τις υπηρεσιακές ανάγκες. 
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3. Την υπ’ αριθμ. 2042/08.02.2019 απόφαση της Διευθύντριας Τ.Υ. περί Ορισμού Ομάδος 

Επίβλεψης του Έργου 

4. Το άρθρο 151 παρ.1 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

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

Και Επειδή 

Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί 

Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 

επιβλέπων 

Εισηγούμαι 

τη συγκρότηση Επιτροπής Φυσικού Εδάφους για την παραλαβή της αποτύπωσης της μορφής του 

φυσικού εδάφους στην κατασκευή έργου ‘’ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’». 

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 151 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α ́), ως ισχύουν 

− Το εδάφιο ε  ́της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

− Την αριθμ. πρωτ: 2042/08.02.2019 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

ορίζει Επιτροπή Φυσικού Εδάφους για την παραλαβή της αποτύπωσης της μορφής του φυσικού 

εδάφους στην κατασκευή του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» τους κάτωθι υπαλλήλους 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών: 

1. Αναστασία Μαγγενάκη, Αρχ. Μηχανικό ΠΕ, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δήμου Λαυρεωτικής 

2. Δημήτριο Πανάγιο, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, Επιβλέποντα μηχανικό του έργου 

3. Φώτη Γκίκα, ΤΕ Ηλεκτρονικών 

Και αναπληρωτές αυτών: 

1. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, Χημ. Μηχανικό ΠΕ 

2. Ευάγγελο Λιούμη, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων 

3. Ιωάννη Λιέπουρη, ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της αρ. πρωτ: 4009/14.03.2019 απόφασης Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών που αφορά ορισμό Επιτροπής Παραλαβής Υλικών του έργου ‘’οδοποιία Δήμου 

Λαυρεωτικής’’ 
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Αρ. Απόφ.: 77/2019  

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 της αρ. πρωτ: 

4009/14.03.2019 απόφασης Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά ορισμό 

Επιτροπής Παραλαβής Υλικών του έργου ‘’οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής’’», έθεσε υπόψη των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 2005/07.02.2019 σύμβαση κατασκευής για το έργο με τίτλο 

«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

6. Το άρθρο 159 παρ.1 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

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

7. Την αριθμ. πρωτ: 4009/14.03.2019 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών με την οποία έγινε ο ορισμός της Επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της 

ποιότητας των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν ή θα ενσωματωθούν στην κατασκευή του έργου 

‘‘ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’ 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κοινοποίησε την ανωτέρω απόφαση στην Οικονομική 

Επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με τον ορισμό της Επιτροπής 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Το εδάφιο ε  ́της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

− Τις διατάξεις των άρθρων 151 και 159 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α ́), ως ισχύουν 

− Την αριθμ. πρωτ: 4009/14.03.2019 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει την υπ’ αριθμ. πρωτ:4009/14.03.2019 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με τον ορισμό Επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της 

ποιότητας των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν ή θα ενσωματωθούν στην κατασκευή του έργου 

‘’ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’, αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών: 

4. Δημήτριο Πανάγιο, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, επιβλέποντα μηχανικό του έργου 

5. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, Χημικό Μηχανικό ΠΕ 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ: 1151/22.01.2019 αίτηση των Ελένης Κ. 

Πρίφτη και Μαρίας Π. Αντωνίου 

Αρ. Απόφ.: 78/2019 
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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 «λήψης 

απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ: 1151/22.01.2019 αίτηση των Ε. Κ. Π. και Μ. Π. Α.», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 4350/19.03.2019 εισήγηση του 

Νομικού Συμβούλου του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:  

«Με  την υπ’ αριθ. πρωτ. 1151/22-1-2019 αίτησή τους οι Ε. Κ. Π. και Μ. Π. Α. ζητούν να πληρωθούν 

συμβιβαστικώς σε δόσεις (όπως αναφέρονται στο υποβληθέν σχέδιο συμφωνητικού συμβιβασμού) 

για τις απαιτήσεις τους σε αποζημίωση,  λόγω απαλλοτρίωσης των ιδιοκτησιών τους,  σύμφωνα με 

την υπ’ αριθμ. 1/2000 Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης σχεδίου πόλεως 

Κερατέας, όπως οι απαιτήσεις αυτές έχουν  αναγνωρισθεί τελεσιδίκως  με δικαστικές αποφάσεις 

(4842/2017 και 163/2016 Εφετείου Αθηνών).     

     Για τις εν λόγω απαιτήσεις ο Δήμος έχει τελεσιδίκως, με την 13889/2018 Διαταγή Πληρωμής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, υποχρεωθεί να καταβάλει τα αντίστοιχα ποσά (63.148 και 

43.186 ευρώ).  

     Με βάση τα ανωτέρω και κυρίως ότι οι αιτούσες έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν την 

ανωτέρω διαταγή πληρωμής και να εισπράξουν αναγκαστικώς και εφ’ άπαξ από τον Δήμο τα 

οφειλόμενα, εισηγούμαι να γίνει δεκτή η συμβιβαστική καταβολή των οφειλομένων, διότι τούτο 

είναι προς το συμφέρον του Δήμου.» 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η κα Ελένη 

σύζυγος Κωνσταντίνου Πρίφτη, το γένος Γεωργίου και Ειρήνης Παπανικολάου και η κα Μαρία 

Αντωνίου του Παναγιώτη και της Αναστασίας αιτήθηκαν και πέτυχαν την έκδοση κατά του Δήμου 

Λαυρεωτικής της υπ’ αριθμ.13889/2018 διαταγής πληρωμής για ποσό 63.148,00 ευρώ για την 

πρώτη από τις ανωτέρω και ποσό 43.186,00 ευρώ για τη δεύτερη. 

Με  την υπ’ αριθ. πρωτ. 1151/22-1-2019 αίτησή τους, οι ως άνω αναφερόμενες 

παραιτούνται ρητώς από την εκτέλεση της αριθμ.13889/2018 διαταγής πληρωμής υπό τον όρο 

καταβολής από το Δήμο Λαυρεωτικής ποσού δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ σε κάθε μία εξ αυτών, 

κάθε έξι (6) μήνες από την υπογραφή του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού και μέχρι πλήρους και 

ολοσχερούς εξόφλησης των απαιτήσεών τους. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010, την αριθμ. πρωτ: 4350/19.03.2019 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου και 

έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. την καταβολή του ποσού των 106.334,00 ευρώ, στις κ.κ. Ε. σύζυγο Κ. Π., το γένος Γ. και Ε. Π. και 

Μ. Α. του Π. και της Α., ως ακολούθως: 

Ημερομηνία Καταβολής Ποσό (ευρώ) ανά Δικαιούχο 
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Ε. σύζυγος Κ. Π. Μ. Α. του Π. 
30 Ιουνίου 2019 10.000,00 10.000,00 

30 Δεκεμβρίου 2019 10.000,00 10.000,00 

30 Ιουνίου 2020 10.000,00 10.000,00 

30 Δεκεμβρίου 2020 10.000,00 10.000,00 

30 Ιουνίου 2021 16.814,00 3.186,00 

30 Δεκεμβρίου 2021 6.334,00 ----- 

Σύνολο  63.148,00 43.186,00 

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κο Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου, ως νόμιμο 

εκπρόσωπο του Δήμου, να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.  

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για καταβολή επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης και αμοιβής του 

δικηγόρου Ε. Μ. του Κ.  

Αρ. Απόφ.: 79/2019 

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 για καταβολή επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης και αμοιβής του δικηγόρου Ε. Μ. του 

Κ.», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω: 

1. Σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ.7/2005 πράξης προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού 

αποζημίωσης, η οποία κυρώθηκε από τον κ. Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και κατέστη τελεσίδικη, 

εκδόθηκε η αριθμ.1018/2010 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η 

οποία αφορά στην αίτηση της κας Ε. Ε. του Ι.. Η τιμή της αποζημίωσης, καθορίστηκε στο ποσό των 

400,00 ευρώ ανά τ.μ. 

Επιφάνεια έκτασης: 33,02m2 X 400,00€ = 13.208,00€ 

2. Σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ.7/2005 πράξης προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού 

αποζημίωσης, η οποία κυρώθηκε από τον κ. Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και κατέστη τελεσίδικη, 

εκδόθηκε η αριθμ.3070/2015 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία επικύρωσε την 

υπ’ αριθμ.813/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αφορά στην αίτηση του 

κου Π. Λ. του Γ.. Η τιμή της αποζημίωσης, καθορίστηκε στο ποσό των 400,00 ευρώ ανά τ.μ. 

Επιφάνεια έκτασης: 70,50m2 X 400,00€ = 28.200,00€ 

3. Σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ.7/2005 πράξης προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού 

αποζημίωσης, η οποία κυρώθηκε από τον κ. Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και κατέστη τελεσίδικη, 

εκδόθηκε η αριθμ.3149/2015 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία επικύρωσε την 

υπ’ αριθμ.811/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αφορά στην αίτηση της 
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κας Ε. Ζ. του Α. και της Α.. Η τιμή της αποζημίωσης, καθορίστηκε στο ποσό των 400,00 ευρώ ανά 

τ.μ. 

Επιφάνεια έκτασης: 542,98m2 X 8/24 Χ 400,00€ = 72.397,33€ 

4. Σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ.7/2005 πράξης προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού 

αποζημίωσης, η οποία κυρώθηκε από τον κ. Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και κατέστη τελεσίδικη, 

εκδόθηκε η αριθμ.2865/2014 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία επικύρωσε την 

υπ’ αριθμ.815/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αφορά στην αίτηση των 

κ.κ.Α. Α., Β. χήρας Σ. Α., Γ. Α. και Ι. Α.. Η τιμή της αποζημίωσης, καθορίστηκε στο ποσό των 400,00 

ευρώ ανά τ.μ. 

Επιφάνεια έκτασης: 427,46m2 X 400,00€ = 170.984,00€ 

5. Σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ.7/2005 πράξης προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού 

αποζημίωσης, η οποία κυρώθηκε από τον κ. Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και κατέστη τελεσίδικη, 

εκδόθηκε η αριθμ.3069/2015 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία επικύρωσε την 

υπ’ αριθμ.812/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αφορά στην αίτηση του 

κου Κ. Λ. του Γ.. Η τιμή της αποζημίωσης, καθορίστηκε στο ποσό των 400,00 ευρώ ανά τ.μ. 

Επιφάνεια έκτασης: 29,02m2 X 400,00€ = 11.608,00€ 

Δυνάμει των ανωτέρω αποφάσεων, ο Δήμος Λαυρεωτικής υποχρεούται να καταβάλει ως 

αμοιβή του δικηγόρου των δικαιούχων, κ. Ε. Μ. του Κ., με Α.Μ. ΔΣΑ 25265, το ποσοστό του τρία τοις 

εκατό (3%) επί των ως άνω αποζημιώσεων, ήτοι 8.891,92 ευρώ. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τα ανωτέρω 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 αμοιβή του δικηγόρου Ε. Μ. του Κ., με Α.Μ. ΔΣΑ 25265, ύψους 8.891,92 ευρώ, που 

επιδικάσθηκε με τις υπ’ αριθμ: 1018/2010 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 

3070/2015 απόφαση Εφετείου Αθηνών, 3149/2015 απόφαση Εφετείου Αθηνών, 2865/2014 

απόφαση Εφετείου Αθηνών, 3069/2015 απόφαση Εφετείου Αθηνών. 

Β. Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2019, στον Κ.Α. 00-6492, με τίτλο «δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων». Η έγκριση της δαπάνης θα γίνει από τον κο Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 203 του Ν. 

4555/2018 και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ) 

Αρ. Απόφ.:80/2019 
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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 

δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: ΔΥ/23.04.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην 

οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Παρακαλώ όπως προβείτε σε έλεγχο των τιμολογίων που πληρώθηκαν από την πάγια 

προκαταβολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ΒΔ 17/5 – 15/06/1959. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΣΟ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ 

1 ΜΑΝΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 
ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 15/04/2019 54 464,00€ 32,00€ 

2 ΔΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 
ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΛΑΥΡΙΟΥ 15/04/2019 66 464,00€ 32,00€ 

3 ΤΙΛΑΒΕΡΙΔΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ 
ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

15/04/2019 48 348,00€ 24,00€ 

4 Γ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & 
Κ.ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  15/04/2019 1606 478,80€ 15,96€ 

5 ΜΑΝΚΑ ST. THEODHOR ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ 
ΣΕ  ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΥΡΙΟΥ  16/04/2019 3 464,00€ 32,00€ 

6 ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ ΑΦΟΙ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ Ο.Ε. 

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 16/04/2019 781 392,08€ 27,04€ 

7 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΠΕ 
ΛΑΥΡΙΟΥ 

17/04/2019 150 464,00€ 32,00€ 

8 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥΣ ΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

17/04/2019 13 106,02€  

9 GIANT CONSTRUCTION 
Μ.ΕΠΕ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 19/04/2019 136 464,00€ 32,00€ 

10 ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 24/04/2019 5603 99,20€  

ΣΥΝΟΛΟ 3.744,10€ 227,00€ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 28,90€  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 255,90€  

 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

− το άρθρο του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

− τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006 

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 

− την αριθμ.37/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η σύσταση της 

πάγιας προκαταβολής και ο ορισμός υπολόγου υπαλλήλου 

− την αρ. πρωτ: ΔΥ/23.04.2019 εισήγηση της διαχειρίστριας της παγίας προκαταβολής 
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής, όπως αυτές αναφέρονται στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσας, από την υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Αναστασία 

Καραγιώργου, συνολικού ύψους 3.744,10 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων 

σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2019. 

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή ποσών - Εισήγηση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2019  

Αρ. Απόφ.:81/2019 

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 «αποδοχής 

ποσών – εισήγησης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2019», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 19.04.2019 εισήγηση της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ. αριθ. 254/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίσθηκε ο 

Προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2019, ο οποίος εγκρίθηκε για την 

νομιμότητά του, σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α.Π. 3284/1030/19.02.2019 Απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

Με την υπ’ αριθ. 48/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε  η 1η τροποποίηση  

και με την υπ’ αριθ. 60/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 2η τροποποίηση του 

προϋπολογισμού έτους 2019. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την αποδοχή ποσών και την έγκριση της 3ης τροποποίησης 

του Δημοτικού Προϋπολογισμού με τις εξής μεταβολές: 

Α. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΩΝ 

1. Αποδοχή ποσού 250.000,00 ευρώ, το οποίο αφορά τη χρηματοδότηση του Δήμου 

Λαυρεωτικής από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης βάσει του υπ’ αριθμ. πρωτ. : Δ11/οικ.18553/735/2019 εγγράφου του. 

2. Αποδοχή ποσού 285.200,00 ευρώ, το οποίο αφορά την επιχορήγηση του Δήμου 

Λαυρεωτικής για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του 

προγράμματος ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 30292/19.04.2019 Απόφασης 

του Υπουργείου Εσωτερικών 

Β. Αύξηση των παρακάτω Κ.Α. εσόδων 

Για την απεικόνιση των ανωτέρω στον Προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2019 

αυξάνονται οι Κ.Α. Εσόδων 1211.004  και 1322.029. 

Γ. Αύξηση των παρακάτω Κ.Α εξόδων   
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1. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6041.004 ο οποίος αφορά τη μισθοδοσία του έκτακτου προσωπικού της; 

κατασκήνωσης 

2. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6054.002 ο οποίος αφορά τις εργοδοτικές εισφορές των ανωτέρω υπαλλήλων  

3. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6482.001 ο οποίος αφορά τα έξοδα λειτουργίας της κατασκήνωσης 

4. Αυξάνεται ο Κ.Α. 64-6414.001 ο οποίος αφορά την Περισυλλογή - λειοτεμαχισμό και απομάκρυνση 

προϊόντων κλάδευσης και επικίνδυνων και εύφλεκτων υλικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

5. Αυξάνεται ο Κ.Α. 64-64662.001 ο οποίος αφορά την Προμήθεια σκυροδέματος (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

6. Αυξάνεται ο Κ.Α. 00-6073 ο οποίος αφορά τις δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού γιατί θα 

παραστούν ανάγκες συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάρια. 

Δ. Μείωση  των παρακάτω Κ.Α εξόδων  

1. Μειώνεται ο Κ.Α. 00-6453 ο οποίος αφορά τις λοιπές συνδρομές  

2. Μειώνεται ο Κ.Α. 00-6495.001 ο οποίος αφορά τις λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 

Το αποθεματικό μετά την τρέχουσα αναμόρφωση παραμένει αμετάβλητο στο ποσό των 60.484,37 

ευρώ.» 

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

σχετικά. 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010 

 το άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

 την υπ' αριθμ.254/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 6ΔΠ4ΩΛ1-

Ο2Μ) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2019 και την 

αριθμ. πρωτ:3284/1030/19.02.2019 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με 

την οποίο επικυρώθηκε 

 την από 19.04.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 3ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του 

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 
  

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 60.484,37 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 1211.004 Επιχορήγηση  για λειτουργία 7ης Παιδικής  250.000,00 0,00 
 Εξοχής κατασκήνωσης Κερατέας 
 2 1322.029 Εργα και επενδυτικές δραστηριότητες των  285.200,00 0,00 
 δήμων όλης της χώρας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 
 535.200,00 

 2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 3 0,00 00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε  3.000,00 
 συνέδρια και σεμινάρια 
 4 0,00 15-6041.004 Μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού για κατασκηνώσεις 60.820,00 

 5 0,00 15-6054.002 Εργοδοτικές εισφ.εκτάκτου προσωπικού  για κατασκηνώσεις 16.508,00 

 6 0,00 15-6482.001 Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης 172.672,00 

 7 0,00 64-6414.001 Περισυλλογή λειοτεμαχισμός και απομάκρυνση προϊόντων  124.800,00 
 κλάδευσης και επικίνδυνων και εύφλεκτων υλικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
  ΙΙ) 
 8 0,00 64-6662.001 Προμήθεια σκυροδέματος (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 160.400,00 

 538.200,00 

 3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 9 0,00 00-6453. Λοιπές συνδρομές -1.000,00 

 10 0,00 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως -2.000,00 
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 -3.000,00 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 535.200,00 535.200,00 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 60.484,37 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  60.484,37 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 535.200,00 
  ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 538.200,00 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -3.000,00 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 60.484,37 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
 

Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την τρέχουσα τροποποίηση, διαμορφώνεται στο ποσό των 60.484,37 ευρώ. 
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ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής 

ενώπιον του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ για την υποστήριξη της παρέμβασης που έχει ασκήσει ο Δήμος 

Λαυρεωτικής στην υπόθεση του Ε. Π. Α. κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής 

Αρ. Απόφ.:82/2019 

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 «ορισμού 

πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του Ε’ Τμήματος 

του ΣτΕ για την υποστήριξη της παρέμβασης που έχει ασκήσει ο Δήμος Λαυρεωτικής στην υπόθεση 

του Ε. Π. Α. κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Τις αριθμ.2191/2014, 2194/2014 και 2195/2014 καταθέσεις αιτήσεων των κ.κ. Ε. Α., Ι. Λ. και 

Α. Γ. αντίστοιχα ενώπιον του Σ.τ.Ε. που αφορούν την ακύρωση του Π.Δ/τος 14-3-2014 (ΦΕΚ 

88ΑΑΠ/24.3.2014) «έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 2 στις θέσεις ‘’Άγιος 

Αθανάσιος’’,  ‘’Αμάχαιρη’’, ‘’Βαλμέσα’’, ‘’Γήπεδο’’, ‘’Πέτα’’ της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του 

Δήμου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια 

σύνδεσης και καθορισμός οριογραμμών τμημάτων ρεμάτων». 

2. Το από 12.06.2015 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαυρεωτικής, με το οποίο 

εισηγείται την ανάθεση του χειρισμού της υπόθεσης σε δικηγορικό γραφείο με εξειδίκευση  και 

εμπειρία, σε θέματα διοικητικού δικαίου, θέματα πολεοδομικά, χωροταξικού σχεδιασμού κλπ,  

προς  πληρεστέρα  εξασφάλιση  και προστασία των  δικαιωμάτων  και συμφερόντων  του Δήμου 

μας, προκειμένου να ασκήσει αιτιολογημένη και εμπεριστατωμένη  παρέμβαση στο Σ.τ.Ε.  υπέρ του 

κύρους του ανωτέρω αναφερομένου Π. Διατάγματος. 

3. Την υπ’ αριθμ.126/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία δόθηκε η εντολή και 

πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο Αθηνών, κ. Πάνο Ζυγούρη  του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών, 

οδός Μπουμπουλίνας 9-11 με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 6216, να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο 

Λαυρεωτικής, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του στην ως 

άνω παρέμβαση στην αρχική δικάσιμο ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή, ματαίωση ή παραπομπή 

ή που θα προσδιοριστεί με κλήση. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 παρ. 1 περ. ιγ, σύμφωνα με τις οποίες «… η 

Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των 

ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά…», καθώς και την παρ. 1 περ. ιε του ιδίου 

άρθρου «…αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της 

πληρεξουσιότητας του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία 
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Αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα 

δικαστήρια….». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 166 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α/27.09.13) «Κώδικας Δικηγόρων» 

περί κατωτάτων ορίων αμοιβής δικηγόρου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε τον ορισμός ως πληρεξούσιου 

δικηγόρου για λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής, για να υποστηρίξει την παρέμβαση που έχει 

ασκήσει ο Δήμος μας στην υπόθεση του Ε. Α. του Π. κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής, που εκκρεμεί ενώπιον του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας 

(υπ’ αριθμ. 2191/12.06.2014 αίτηση ακύρωσης) προς υποστήριξη της νομιμότητας του 

προσβαλλόμενου ΠΔ 14-3-2014 (ΦΕΚ 88/24-3-2014) και προς απόρριψη της κρίσιμης αίτησης 

ακύρωσης, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, στις 08-05-2019, και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, τον 

κο Παναγιώτη Ζυγούρη του Κωνσταντίνου, Νομικό Σύμβουλο της Κ.Ε.Δ.Ε., με ΑΜ.ΔΣΑ 6216, έδρα επί 

της οδού Μπουμπουλίνας 9-11, Αθήνα, λόγω της μεγάλης και εξειδικευμένης νομικής γνώσης και 

εμπειρίας του, την οποία απέκτησε δια της πολυετούς ενασχόλησής του με τα ζητήματα των ΟΤΑ, 

τόσο σε δικαστηριακό επίπεδο ως νομικός σύμβουλος της Κ.Ε.Δ.Ε. όσο και σε θεωρητικό-

επιστημονικό επίπεδο ως συγγραφέας του δίτομου έργου «Ερμηνεία Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

ν.3463/2006» καθώς και του επίσης δίτομου έργου «Ερμηνεία Καλλικράτη Ν.3852/2010» και 

κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις της περ. ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

− τις διατάξεις του άρθρου 166 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» 

− την υπ’ αριθμ.126/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Αναθέτει στον Παναγιώτη Ζυγούρη του Κωνσταντίνου, Νομικό Σύμβουλο της Κ.Ε.Δ.Ε., με ΑΜ.ΔΣΑ 

6216 και έδρα επί της οδού Μπουμπουλίνας αρ. 9-11 στην Αθήνα (Τ.Κ. 106 82), λόγω της μεγάλης 

και εξειδικευμένης νομικής γνώσης και εμπειρίας του, να παραστεί ενώπιον του Ε’ Τμήματος του 

ΣτΕ, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, στις 08-05-2019, και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για να 

υποστηρίξει την παρέμβαση που έχει ασκήσει ο Δήμος Λαυρεωτικής στην υπόθεση του Ε. Α. του Π. 

κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκκρεμεί ενώπιον του Ε’ 

Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ’ αριθμ. 2191/12.06.2014 αίτηση ακύρωσης) προς 

υποστήριξη της νομιμότητας του προσβαλλόμενου ΠΔ 14-3-2014 (ΦΕΚ 88/24-3-2014) και προς 

απόρριψη της κρίσιμης αίτησης ακύρωσης,  καταθέτων σχετικό υπόμνημα και έγγραφα. 
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Β. Καθορίζουμε την αμοιβή του ως άνω πληρεξουσίου δικηγόρου για τις ανωτέρω ενέργειες στο 

ποσό των 982,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης παρακράτησης φόρου 20%), πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 

ποσού 235,68 ευρώ, δηλαδή συνολικά ποσό  1.217,68 ευρώ. 

Γ. Η αμοιβή του ως άνω δικηγόρου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων 

(Ν.4194/2013, άρθρο 166, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6111 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019. 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής 

ενώπιον του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ για την υποστήριξη της παρέμβασης που έχει ασκήσει ο Δήμος 

Λαυρεωτικής στην υπόθεση του Α. Κ. Γ. κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής 

Αρ. Απόφ.:83/2019 

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 «ορισμού 

πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του Ε’ Τμήματος 

του ΣτΕ για την υποστήριξη της παρέμβασης που έχει ασκήσει ο Δήμος Λαυρεωτικής στην υπόθεση 

του Α. Κ. Γ. κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

6. Τις αριθμ.2191/2014, 2194/2014 και 2195/2014 καταθέσεις αιτήσεων των κ.κ. Ε. Α., Ι. Λ. και 

Α. Γ. αντίστοιχα ενώπιον του Σ.τ.Ε. που αφορούν την ακύρωση του Π.Δ/τος 14-3-2014 (ΦΕΚ 

88ΑΑΠ/24.3.2014) «έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 2 στις θέσεις ‘’Άγιος 

Αθανάσιος’’,  ‘’Αμάχαιρη’’, ‘’Βαλμέσα’’, ‘’Γήπεδο’’, ‘’Πέτα’’ της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του 

Δήμου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια 

σύνδεσης και καθορισμός οριογραμμών τμημάτων ρεμάτων». 

7. Το από 12.06.2015 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαυρεωτικής, με το οποίο 

εισηγείται την ανάθεση του χειρισμού της υπόθεσης σε δικηγορικό γραφείο με εξειδίκευση  και 

εμπειρία, σε θέματα διοικητικού δικαίου, θέματα πολεοδομικά, χωροταξικού σχεδιασμού κλπ,  

προς  πληρεστέρα  εξασφάλιση  και προστασία των  δικαιωμάτων  και συμφερόντων  του Δήμου 

μας, προκειμένου να ασκήσει αιτιολογημένη και εμπεριστατωμένη  παρέμβαση στο Σ.τ.Ε.  υπέρ του 

κύρους του ανωτέρω αναφερομένου Π. Διατάγματος. 

8. Την υπ’ αριθμ.126/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία δόθηκε η εντολή και 

πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο Αθηνών, κ. Πάνο Ζυγούρη  του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών, 

οδός Μπουμπουλίνας 9-11 με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 6216, να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο 

Λαυρεωτικής, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του στην ως 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 32 από 41 

άνω παρέμβαση στην αρχική δικάσιμο ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή, ματαίωση ή παραπομπή 

ή που θα προσδιοριστεί με κλήση. 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 παρ. 1 περ. ιγ, σύμφωνα με τις οποίες «… η 

Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των 

ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά…», καθώς και την παρ. 1 περ. ιε του ιδίου 

άρθρου «…αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της 

πληρεξουσιότητας 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….». 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 166 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α/27.09.13) «Κώδικας Δικηγόρων» 

περί κατωτάτων ορίων αμοιβής δικηγόρου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε τον ορισμός ως πληρεξούσιου 

δικηγόρου για λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής, για να υποστηρίξει την παρέμβαση που έχει 

ασκήσει ο Δήμος μας στην υπόθεση του Α. Κ. Γ. κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής, που εκκρεμεί ενώπιον του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ’ 

αριθμ. 2195/12.06.2014 αίτηση ακύρωσης) προς υποστήριξη της νομιμότητας του προσβαλλόμενου 

ΠΔ 14-3-2014 (ΦΕΚ 88/24-3-2014) και προς απόρριψη της κρίσιμης αίτησης ακύρωσης, κατά την 

ορισθείσα δικάσιμο, στις 08-05-2019, και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, τον κο Παναγιώτη 

Ζυγούρη του Κωνσταντίνου, Νομικό Σύμβουλο της Κ.Ε.Δ.Ε., με ΑΜ.ΔΣΑ 6216, έδρα επί της οδού 

Μπουμπουλίνας 9-11, Αθήνα, λόγω της μεγάλης και εξειδικευμένης νομικής γνώσης και εμπειρίας 

του, την οποία απέκτησε δια της πολυετούς ενασχόλησής του με τα ζητήματα των ΟΤΑ, τόσο σε 

δικαστηριακό επίπεδο ως νομικός σύμβουλος της Κ.Ε.Δ.Ε. όσο και σε θεωρητικό-επιστημονικό 

επίπεδο ως συγγραφέας του δίτομου έργου «Ερμηνεία Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ν.3463/2006» 

καθώς και του επίσης δίτομου έργου «Ερμηνεία Καλλικράτη Ν.3852/2010» και κάλεσε τα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις της περ. ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

− τις διατάξεις του άρθρου 166 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» 

− την υπ’ αριθμ.126/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Αναθέτει στον Παναγιώτη Ζυγούρη του Κωνσταντίνου, Νομικό Σύμβουλο της Κ.Ε.Δ.Ε., με ΑΜ.ΔΣΑ 

6216 και έδρα επί της οδού Μπουμπουλίνας αρ. 9-11 στην Αθήνα (Τ.Κ. 106 82), λόγω της μεγάλης 
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και εξειδικευμένης νομικής γνώσης και εμπειρίας του, να παραστεί ενώπιον του Ε’ Τμήματος του 

ΣτΕ, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, στις 08-05-2019, και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για να 

υποστηρίξει την παρέμβαση που έχει ασκήσει ο Δήμος Λαυρεωτικής στην υπόθεση του Α. Κ. Γ. κατά 

του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκκρεμεί ενώπιον του Ε’ 

Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ’ αριθμ. 2195/12.06.2014 αίτηση ακύρωσης) προς 

υποστήριξη της νομιμότητας του προσβαλλόμενου ΠΔ 14-3-2014 (ΦΕΚ 88/24-3-2014) και προς 

απόρριψη της κρίσιμης αίτησης ακύρωσης,  καταθέτων σχετικό υπόμνημα και έγγραφα. 

Β. Καθορίζουμε την αμοιβή του ως άνω πληρεξουσίου δικηγόρου για τις ανωτέρω ενέργειες στο 

ποσό των 982,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης παρακράτησης φόρου 20%), πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 

ποσού 235,68 ευρώ, δηλαδή συνολικά ποσό  1.217,68 ευρώ. 

Γ. Η αμοιβή του ως άνω δικηγόρου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων 

(Ν.4194/2013, άρθρο 166, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6111 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019. 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής 

ενώπιον του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ για την υποστήριξη της παρέμβασης που έχει ασκήσει ο Δήμος 

Λαυρεωτικής στην υπόθεση του Ι. Π. Λ. κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής 

Αρ. Απόφ.:84/2019 

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 «ορισμού 

πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του Ε’ Τμήματος 

του ΣτΕ για την υποστήριξη της παρέμβασης που έχει ασκήσει ο Δήμος Λαυρεωτικής στην υπόθεση 

του Ι. Π. Λ. κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

11. Τις αριθμ.2191/2014, 2194/2014 και 2195/2014 καταθέσεις αιτήσεων των κ.κ. Ευαγγέλου 

Ανδρέου, Ισιδώρου Λιάπη και Αντωνίου Γούλα αντίστοιχα ενώπιον του Σ.τ.Ε. που αφορούν την 

ακύρωση του Π.Δ/τος 14-3-2014 (ΦΕΚ 88ΑΑΠ/24.3.2014) «έγκριση πολεοδομικής μελέτης της 

πολεοδομικής ενότητας 2 στις θέσεις ‘’Άγιος Αθανάσιος’’,  ‘’Αμάχαιρη’’, ‘’Βαλμέσα’’, ‘’Γήπεδο’’, 

‘’Πέτα’’ της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής) και τροποποίηση 

του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια σύνδεσης και καθορισμός οριογραμμών 

τμημάτων ρεμάτων». 

12. Το από 12.06.2015 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαυρεωτικής, με το οποίο 

εισηγείται την ανάθεση του χειρισμού της υπόθεσης σε δικηγορικό γραφείο με εξειδίκευση  και 

εμπειρία, σε θέματα διοικητικού δικαίου, θέματα πολεοδομικά, χωροταξικού σχεδιασμού κλπ,  
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προς  πληρεστέρα  εξασφάλιση  και προστασία των  δικαιωμάτων  και συμφερόντων  του Δήμου 

μας, προκειμένου να ασκήσει αιτιολογημένη και εμπεριστατωμένη  παρέμβαση στο Σ.τ.Ε.  υπέρ του 

κύρους του ανωτέρω αναφερομένου Π. Διατάγματος. 

13. Την υπ’ αριθμ.126/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία δόθηκε η εντολή και 

πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο Αθηνών, κ. Πάνο Ζυγούρη  του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών, 

οδός Μπουμπουλίνας 9-11 με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 6216, να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο 

Λαυρεωτικής, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του στην ως 

άνω παρέμβαση στην αρχική δικάσιμο ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή, ματαίωση ή παραπομπή 

ή που θα προσδιοριστεί με κλήση. 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 παρ. 1 περ. ιγ, σύμφωνα με τις οποίες «… η 

Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των 

ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά…», καθώς και την παρ. 1 περ. ιε του ιδίου 

άρθρου «…αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της 

πληρεξουσιότητας 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….». 

15. Τις διατάξεις του άρθρου 166 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α/27.09.13) «Κώδικας Δικηγόρων» 

περί κατωτάτων ορίων αμοιβής δικηγόρου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε τον ορισμός ως πληρεξούσιου 

δικηγόρου για λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής, για να υποστηρίξει την παρέμβαση που έχει 

ασκήσει ο Δήμος μας στην υπόθεση του Ι. Π. Λ. κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής, που εκκρεμεί ενώπιον του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ’ 

αριθμ. 2194/12.06.2014 αίτηση ακύρωσης) προς υποστήριξη της νομιμότητας του προσβαλλόμενου 

ΠΔ 14-3-2014 (ΦΕΚ 88/24-3-2014) και προς απόρριψη της κρίσιμης αίτησης ακύρωσης, κατά την 

ορισθείσα δικάσιμο, στις 08-05-2019, και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, τον κο Παναγιώτη 

Ζυγούρη του Κωνσταντίνου, Νομικό Σύμβουλο της Κ.Ε.Δ.Ε., με ΑΜ.ΔΣΑ 6216, έδρα επί της οδού 

Μπουμπουλίνας 9-11, Αθήνα, λόγω της μεγάλης και εξειδικευμένης νομικής γνώσης και εμπειρίας 

του, την οποία απέκτησε δια της πολυετούς ενασχόλησής του με τα ζητήματα των ΟΤΑ, τόσο σε 

δικαστηριακό επίπεδο ως νομικός σύμβουλος της Κ.Ε.Δ.Ε. όσο και σε θεωρητικό-επιστημονικό 

επίπεδο ως συγγραφέας του δίτομου έργου «Ερμηνεία Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ν.3463/2006» 

καθώς και του επίσης δίτομου έργου «Ερμηνεία Καλλικράτη Ν.3852/2010» και κάλεσε τα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 
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− τις διατάξεις της περ. ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

− τις διατάξεις του άρθρου 166 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» 

− την υπ’ αριθμ.126/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Αναθέτει στον Παναγιώτη Ζυγούρη του Κωνσταντίνου, Νομικό Σύμβουλο της Κ.Ε.Δ.Ε., με ΑΜ.ΔΣΑ 

6216 και έδρα επί της οδού Μπουμπουλίνας αρ. 9-11 στην Αθήνα (Τ.Κ. 106 82), λόγω της μεγάλης 

και εξειδικευμένης νομικής γνώσης και εμπειρίας του, να παραστεί ενώπιον του Ε’ Τμήματος του 

ΣτΕ, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, στις 08-05-2019, και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για να 

υποστηρίξει την παρέμβαση που έχει ασκήσει ο Δήμος Λαυρεωτικής στην υπόθεση του Ι. Π. Λ. κατά 

του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκκρεμεί ενώπιον του Ε’ 

Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ’ αριθμ. 2194/12.06.2014 αίτηση ακύρωσης) προς 

υποστήριξη της νομιμότητας του προσβαλλόμενου ΠΔ 14-3-2014 (ΦΕΚ 88/24-3-2014) και προς 

απόρριψη της κρίσιμης αίτησης ακύρωσης,  καταθέτων σχετικό υπόμνημα και έγγραφα. 

Β. Καθορίζουμε την αμοιβή του ως άνω πληρεξουσίου δικηγόρου για τις ανωτέρω ενέργειες στο 

ποσό των 982,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης παρακράτησης φόρου 20%), πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 

ποσού 235,68 ευρώ, δηλαδή συνολικά ποσό  1.217,68 ευρώ. 

Γ. Η αμοιβή του ως άνω δικηγόρου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων 

(Ν.4194/2013, άρθρο 166, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6111 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019. 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου 

Λαυρεωτικής επί της  με αριθμό εισαγ. ΠΡ1539/2018 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του 

Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και 

εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 22ας Μαΐου 2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση 

Αρ. Απόφ.:85/2019 

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 «ορισμού 

πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της 

με αριθμό εισαγ. ΠΡ1539/2018 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο 

της 22ας Μαΐου 2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
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Με την υπ’ αριθμ. κατ. ΠΡ1539/2018 προσφυγή που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ζητά την ακύρωση 

χρηματικών καταλόγων που εξέδωσε ο Δήμος Λαυρεωτικής για την επιβολή σε βάρος της 

χρηματικών ποσών, που αφορούν δημοτικά τέλη καθαριότητας & φωτισμού, καθώς και φόρο 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το β’ εξάμηνο του έτους 2018. 

Με την ανωτέρω προσφυγή τίθενται σοβαρά νομικά ζητήματα, η αντιμετώπιση των οποίων 

χρήζει προσοχής. Δικάσιμος για τη συζήτηση της υπόθεσης ορίσθηκε η 22α Μαΐου 2019.  

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Λαυρεωτικής, ήδη με το αριθμ. πρωτ: 20615/26.10.2015 

έγγραφό του, έχει δηλώσει την αδυναμία του να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής, λόγω 

μεγάλου φόρτου εργασίας, καθώς και λόγω της ιδιαιτερότητας και της εξειδικευμένης εμπειρίας 

που απαιτείται για το χειρισμό της υπόθεσης. 

Εξάλλου, για όμοιες προσφυγές που ασκήθηκαν κατά το παρελθόν από τη ΔΕΗ, ο χειρισμός 

των υποθέσεων έχει ανατεθεί στη δικηγορική εταιρεία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος και προκειμένου να υπάρξει μία ενιαία και 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης αντιδικίας  με την ΔΕΗ. 

Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ο κος Πρόεδρος πρότεινε 

την ανάθεση της εκπόνησης νομικού υπομνήματος που θα κατατεθεί επί της με αριθμ. εισαγ. 

ΠΡ1539/2018 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η 

ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., καθώς και την 

εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 22ας 

Μαΐου 2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε θα συζητηθεί η ανωτέρω προσφυγή στην ως 

άνω δικηγορική εταιρεία λόγω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας της. 

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

τις διατάξεις της περ. ιε, παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει 

για την ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία 

έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή 

εμπειρία.  

Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 281 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1, περ.ε του Ν.3852/2010,  

− τη με αριθμ. κατάθεσης ΠΡ1539/2018 προσφυγή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού 

Α.Ε., ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο 

Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠ. 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (Ap. Papaconstantinou & Partners Law Firm) 

(Α.Μ. Δ.Σ.Α. 80036), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμ. 30-32, Κολωνάκι, να 

υποβάλει ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής 

υπόμνημα επί της με αριθμ. εισαγ. ΠΡ1539/2108 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου 

αυτού η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., καθώς και να 

παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 

22ας Μαΐου 2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε θα συζητηθεί η ανωτέρω προσφυγή. 

Η ανωτέρω εντολή παρέχεται ενόψει αφενός της μεγάλης σημασίας της υποθέσεως για τα 

συμφέροντα του Δήμου και της νομικής πολυπλοκότητάς της, γεγονός που απαιτεί αποδεδειγμένη 

εξειδίκευση στα ειδικά αντικείμενα του Δημοσίου Δικαίου, και, αφετέρου, της ιδιαίτερης γνώσης 

και εμπειρίας του ως άνω Δικηγόρου και της Δικηγορικής Εταιρείας του στα αντικείμενα αυτά, τα 

οποία έχουν μάλιστα διδάξει επί σειρά ετών σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. 

Β. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου 

Λαυρεωτικής επί της  με αριθμό εισαγ. ΠΡΦ 274/2015 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του 

Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και 

εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 9ης Μαΐου 2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση 

Αρ. Απόφ.:86/2019 

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 «ορισμού 

πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της 

 με αριθμό εισαγ. ΠΡΦ 274/2015 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο 

της 9ης Μαΐου 2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ. κατ. ΠΡΦ274/2015 προσφυγή που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ζητά την ακύρωση 

χρηματικών καταλόγων που εξέδωσε ο Δήμος Λαυρεωτικής για την επιβολή σε βάρος της 

χρηματικών ποσών, που αφορούν δημοτικά τέλη καθαριότητας & φωτισμού, καθώς και φόρο 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων για τα έτη 2010 και 2015. 
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Με την ανωτέρω προσφυγή τίθενται σοβαρά νομικά ζητήματα, η αντιμετώπιση των οποίων 

χρήζει προσοχής. Δικάσιμος για τη συζήτηση της υπόθεσης ορίσθηκε, κατόπιν εκδόσεως της υ’ 

αριθμ.2071/2016 προδικαστικής αποφάσεως του εν λόγω Δικαστηρίου η 9η Μαΐου 2019.  

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Λαυρεωτικής, ήδη με το αριθμ. πρωτ: 20615/26.10.2015 

έγγραφό του, έχει δηλώσει την αδυναμία του να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής, λόγω 

μεγάλου φόρτου εργασίας, καθώς και λόγω της ιδιαιτερότητας και της εξειδικευμένης εμπειρίας 

που απαιτείται για το χειρισμό της υπόθεσης. 

Εξάλλου, για όμοιες προσφυγές που ασκήθηκαν κατά το παρελθόν από τη ΔΕΗ, ο χειρισμός 

των υποθέσεων έχει ανατεθεί στη δικηγορική εταιρεία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος και προκειμένου να υπάρξει μία ενιαία και 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης αντιδικίας  με την ΔΕΗ. 

Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ο κος Πρόεδρος πρότεινε 

την ανάθεση της εκπόνησης νομικού υπομνήματος που θα κατατεθεί επί της υπ’ αριθμ. κατ. 

ΠΡΦ274/2015 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η 

ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., καθώς και την 

εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 9ης 

Μαΐου 2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε θα συζητηθεί η ανωτέρω προσφυγή στην ως 

άνω δικηγορική εταιρεία λόγω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας της. 

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

τις διατάξεις της περ. ιε, παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει 

για την ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία 

έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή 

εμπειρία.  

Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 281 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1, περ.ε του Ν.3852/2010,  

− τη με αριθμ. κατάθεσης ΠΡΦ274/2015 προσφυγή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού 

Α.Ε., ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο 

Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠ. 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (Ap. Papaconstantinou & Partners Law Firm) 
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(Α.Μ. Δ.Σ.Α. 80036), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμ. 30-32, Κολωνάκι, να 

υποβάλει ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής 

υπόμνημα επί της με αριθμ. εισαγ. ΠΡΦ274/2015 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου 

αυτού η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., καθώς και να 

παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 

9ης Μαΐου 2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε θα συζητηθεί η ανωτέρω προσφυγή. 

Η ανωτέρω εντολή παρέχεται ενόψει αφενός της μεγάλης σημασίας της υποθέσεως για τα 

συμφέροντα του Δήμου και της νομικής πολυπλοκότητάς της, γεγονός που απαιτεί αποδεδειγμένη 

εξειδίκευση στα ειδικά αντικείμενα του Δημοσίου Δικαίου, και, αφετέρου, της ιδιαίτερης γνώσης 

και εμπειρίας του ως άνω Δικηγόρου και της Δικηγορικής Εταιρείας του στα αντικείμενα αυτά, τα 

οποία έχουν μάλιστα διδάξει επί σειρά ετών σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. 

Β. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου 

Λαυρεωτικής επί της υπ’ αριθμ. κατ.1287/2017 αιτήσεως αναιρέσεως που άσκησε ενώπιον του 

Συμβουλίου της Επικρατείας η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του 

κατά τη δικάσιμο της 5ης Ιουνίου 2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση 

Αρ. Απόφ.:87/2019 

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 «ορισμού 

πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της 

υπ’ αριθμ. κατ.1287/2017 αιτήσεως αναιρέσεως που άσκησε ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 

5ης Ιουνίου 2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ. κατ. 1287/2017 αίτηση αναιρέσεως που άσκησε ο Δήμος Λαυρεωτικής 

ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ζητείται η αναίρεση της υπ’ αριθμ.2070/2016 

αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία είχε γίνει δεκτή προσφυγή 

της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. και ακυρώθηκαν χρηματικοί κατάλογοι του Δήμου που 

αφορούσαν την επιβολή σε βάρος της χρηματικών ποσών για δημοτικά τέλη καθαριότητας & 

φωτισμού, καθώς και φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2009. Δικάσιμος για τη 

συζήτηση της υπόθεσης ορίσθηκε η 5 Ιουνίου 2019.  

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Λαυρεωτικής, ήδη με το αριθμ. πρωτ: 20615/26.10.2015 

έγγραφό του, έχει δηλώσει την αδυναμία του να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής, λόγω 
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μεγάλου φόρτου εργασίας, καθώς και λόγω της ιδιαιτερότητας και της εξειδικευμένης εμπειρίας 

που απαιτείται για το χειρισμό της υπόθεσης. 

Εξάλλου, για προσφυγές που ασκήθηκαν κατά το παρελθόν από τη ΔΕΗ, ο χειρισμός των 

υποθέσεων έχει ανατεθεί στη δικηγορική εταιρεία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος και προκειμένου να υπάρξει μία ενιαία και 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης αντιδικίας  με την ΔΕΗ. 

Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ο κος Πρόεδρος πρότεινε 

την ανάθεση της υποβολής εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής, ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας νομικού υπομνήματος επί της υπ’ αριθμ. κατ.1287/2017 αιτήσεως αναιρέσεως που 

άσκησε αυτός κατά της υπ’ αριθμ. 2070/2016 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών, καθώς και την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου 

κατά τη δικάσιμο της 5ης Ιουνίου 2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε θα συζητηθεί η 

ανωτέρω αίτηση αναιρέσεως, στην ως άνω δικηγορική εταιρεία λόγω της εξειδικευμένης γνώσης 

και εμπειρίας της. 

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

τις διατάξεις της περ. ιε, παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει 

για την ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία 

έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή 

εμπειρία.  

Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 281 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1, περ.ε του Ν.3852/2010,  

− τη με αριθμ. κατάθεσης 1287/2017 αίτηση αναιρέσεως του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον 

του Συμβουλίου της Επικρατείας 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο 

Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠ. 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (Ap. Papaconstantinou & Partners Law Firm) 

(Α.Μ. Δ.Σ.Α. 80036), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμ. 30-32, Κολωνάκι, να 

υποβάλει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής υπόμνημα 

επί της υπ’ αριθμ. κατ. 1287/2017 αιτήσεως αναιρέσεως που άσκησε αυτός κατά της υπ’ αριθμ. 

2070/2016 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, καθώς και να παρασταθεί και 
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να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 5ης 

Ιουνίου 2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε θα συζητηθεί η ανωτέρω αίτηση 

αναιρέσεως.  

Η ανωτέρω εντολή παρέχεται ενόψει αφενός της μεγάλης σημασίας της υποθέσεως για τα 

συμφέροντα του Δήμου και της νομικής πολυπλοκότητάς της, γεγονός που απαιτεί αποδεδειγμένη 

εξειδίκευση στα ειδικά αντικείμενα του Δημοσίου Δικαίου, και, αφετέρου, της ιδιαίτερης γνώσης 

και εμπειρίας του ως άνω Δικηγόρου και της Δικηγορικής Εταιρείας του στα αντικείμενα αυτά, τα 

οποία έχουν μάλιστα διδάξει επί σειρά ετών σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. 

Β. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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