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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  3 η ς  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 3 Φεβρουαρίου 2020 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Δευτέρα, ώρα 18:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 03.02.2020 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 5 

Χαράλαμπος Ζαγουρής, Ασπασία Αργεντίνη,  Ηλίας Στουραΐτης, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Σταύρος 

Κρητικός 

Απόντα μέλη  : 2 

Δημήτρης Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Αρετούσα Μακρή 

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

Απουσία του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κου Δημητρίου Λουκά, Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Κωνσταντίνος Λεβαντής, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ.2 άρθρο 75 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του 

Ν.4555/2018 και την αριθμ. 145/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: «κατασκευή ποδοσφαιρικού 

τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γηπέδου του Δημοτικού Σταδίου ‘’ΠΑΝ. 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής» 

Αρ. Απόφ.: 24/2020  

Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής ότι η προαναφερθείσα γίνεται εκτάκτως για τους κατωτέρω λόγους: 

1.αναγκαιότητα έγκρισης χορήγησης οριακής προθεσμίας του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του 

έργου «κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γηπέδου του 

Δημοτικού Σταδίου ‘’ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου, 

καθότι υπάρχουν ανεκτέλεστες εργασίες. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-75-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
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2. αναγκαιότητα σύστασης πάγιας προκαταβολής στο Δήμο Λαυρεωτικής, στις Δημοτικές και στην 

Τοπική Κοινότητα, για την αντιμετώπιση δαπανών επείγοντος χαρακτήρα. 

3. αναγκαιότητα νομικής κάλυψης της προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Λαυρεωτικής, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς της, κατά την εκδίκαση της υπόθεσής της στη δικάσιμο της 

6ης Φεβρουαρίου 2020. 

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

κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 

Στη συνέχεια, ο κος Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης παράτασης 

προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για 

τις ανάγκες του Γηπέδου του Δημοτικού Σταδίου ‘’ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Την από 13.12.2019 και με αριθμ. πρωτ:23211/16.12.2019 αίτηση της εταιρείας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», σχετικά 

με την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟΥ ‘’ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», για  χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, λόγω 

δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

2. Την αριθμ. πρωτ: 1922/03.02.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

σχετικά με την έγκριση της παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟΥ “ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ” ΔΗΜΟΥ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», την οποία σας θέτω υπόψη: 

«Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε υπόψη τα εξής: 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

• Στις 09/06/2016 υπογράφτηκε η Προγραμματική Σύμβαση  μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής 

και της Περιφέρειας Αττικής με σκοπό την εκτέλεση εργασιών για την  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ 

ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ “ΠΑΝ. 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ” ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» ΚΑΕ 9777.05.00 

• Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής συνέταξε την υπ’ αρ. 37/2017 μελέτη του έργου  

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ “ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ” ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού  537.333,33 € με 

Αναθεώρηση και  ΦΠΑ (CPV 45236110-4), η οποία εγκρίθηκε με την  υπ’ αρ. 113/2017 απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου. Η μελέτη αυτή συντάχθηκε για να αντιμετωπίσει την αλλαγή του ΦΠΑ και 

την νέα νομοθεσία (περιγραφικά τιμολόγια και Ν.4412/2016). 

• Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 03/08/2017 και με την υπ’αρ. 31/2018 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην ανάδοχο εταιρεία 
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«ΕΝΩΣΗ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ», με ποσοστό έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 16,12%.  

• Με την από 18/07/2018 απόφαση του VI τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώθηκε  

ο προσυμβατικός έλεγχος.  

• Στις 23/08/2018 υπογράφτηκε Σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας «Κ/ΞΙΑ  

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ».  προϋπολογισμού 

363.465,97 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με διάρκεια  σύμβασης εκατόν ογδόντα (180) 

ημερολογιακές ημέρες. 

• Στις 08/10/2018 υπεβλήθη η υπ’ αριθμ. πρωτ.  15310/08-10-2018 ειδική δήλωση διακοπής 

εργασιών από την Ανάδοχο εταιρεία και με την από 19/10/2018 απόφαση της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας  έγινε αποδεκτή προκειμένου να ελεγχθεί η ανεπάρκεια της υδροπερατότητας του 

υποβάθρου που αποκαλύφθηκε μετά την αποξήλωση του υφιστάμενου τάπητα. 

• Στις 28/02/2019 στην 3η  Συνεδρίαση του 2019/ 4ο θέμα, το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της 

Περιφέρειας Αττικής γνωμοδότησε θετικά υπέρ της χρήσης των επί έλασσον δαπανών του 1ου ΑΠΕ 

και της σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου 

• Στις 05/03/2019 στην 3η  Συνεδρίαση του 2019/ 4ο θέμα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Λαυρεωτικής αποφάσισε την έγκριση, του 1ου ΑΠΕ, την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης,  

και την παράταση της περάτωσης του έργου κατά 195 ημέρες, δηλαδή έως τις 06/09/2019 (αρ. απόφ.: 

29/2019). 

• Στις 14/10/2019 στην 19η Συνεδρίαση του 2019 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λαυρεωτικής αποφάσισε την έγκριση της παράτασης της περάτωσης του έργου κατά 129 ημέρες, 

δηλαδή έως τις 13/01/2020 (αρ. απόφ.: 179/2019). 

Και επειδή  

Η υπηρεσία έλαβε υπόψη της τα παρακάτω:  

1. Το αίτημα του αναδόχου με αρ. πρωτ. 23211/2019 για παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης 

του έργου κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία λήξης της συμβατικής προθεσμίας 

του έργου, και τους λόγους που επικαλείται σε αυτό. 

2. Το ότι η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου, δεν συντελείται με ευθύνη του αναδόχου. 

3. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου (Διάρκεια κανονικής σύμβασης και παρατάσεων, 

αφαιρουμένου του χρόνου διακοπής εργασιών), είναι 354 ημέρες 

4. Την παράγραφο 7 του άρθρο 147 του νόμου 4412/2016 η οποία αναφέρει: Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας 

χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών 

(οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάσει την αρχική συμβατική προθεσμία 

και τις παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική 

συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του. 
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5. Η οριακή προθεσμία που είναι το 1/3 της συνολικής, ανέρχεται σε 354 ημέρες / 3 = 118 

ημέρες. 

6. Η οριακή προθεσμία χορηγείται μετά τη συνολική προθεσμία, δηλαδή μετά τη 13.01.2020. 

7. Το γεγονός ότι υπάρχουν ανεκτέλεστες εργασίες οι οποίες, ενώ έχει περαιωθεί η συνολική 

προθεσμία του έργου.  

Εισηγούμαι  

Την έγκριση χορήγησης Οριακής Προθεσμίας (παρ. 7, αρθ. 147, Ν. 4412/16) παράτασης του χρόνου 

εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ “ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ” ΔΗΜΟΥ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», 

κατά 92 ημερολογιακές ημέρες (3 Μήνες), δηλαδή έως την 14/04/2020,  με αναθεώρηση. 

Συνημμένα: 

1. Αίτημα του Αναδόχου» 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

− τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 

− το από 12.12.2019 και με αριθμ. πρωτ: 23211/16.12.2019 αίτημα της Αναδόχου Εταιρείας 

− την αριθμ. πρωτ: 1922/03.02.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

− το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση, η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου, 

δεν συντελείται με ευθύνη του αναδόχου 

− το γεγονός ότι υπάρχουν ανεκτέλεστες εργασίες οι οποίες, ενώ έχει περαιωθεί η συνολική 

προθεσμία του έργου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει τη χορήγηση οριακής προθεσμίας παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ‘’ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», κατά 92 ημερολογιακές 

ημέρες (3 μήνες), δηλαδή έως την 14/04/2020, με αναθεώρηση. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί σύστασης πάγιας προκαταβολής στις Δημοτικές Κοινότητες 

Λαυρεωτικής και Κερατέας και στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου 

Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 25/2020  
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Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής ότι η προαναφερθείσα γίνεται εκτάκτως για τους κατωτέρω λόγους: 

1.αναγκαιότητα έγκρισης χορήγησης οριακής προθεσμίας του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του 

έργου «κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γηπέδου του 

Δημοτικού Σταδίου ‘’ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου, 

καθότι υπάρχουν ανεκτέλεστες εργασίες. 

2. αναγκαιότητα σύστασης πάγιας προκαταβολής στο Δήμο Λαυρεωτικής, στις Δημοτικές και στην 

Τοπική Κοινότητα, για την αντιμετώπιση δαπανών επείγοντος χαρακτήρα. 

3. ανάγκη νομικής κάλυψης της προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Λαυρεωτικής, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς της, κατά την εκδίκαση της υπόθεσής της στη δικάσιμο της 

6ης Φεβρουαρίου 2020. 

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

κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 

Στη συνέχεια, ο κος Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το 

αριθμ. πρωτ: 1667/29.01.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες οι 

οποίες συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3852/2010 συνιστάται πάγια προκαταβολή σε 

βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου.  

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από 

γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δημοτική και τοπική κοινότητα, οι 

δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το ύψος αυτής με βάση τον 

πληθυσμό.  

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 62038 (ΦΕΚ 3440/11.09.2019, 

τεύχος Β') Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. στην οποία ορίζονται τα εξής: 

‘’1. Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της, ανέρχεται 

στο ποσό των: 

α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό έως και τριακόσιους (300) κατοίκους. 

β) Δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως και 

δυο χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους. 

γ) Τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δυο χιλιάδες έναν 

έως και δέκα χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους. 

δ) Έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως και 

πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-266-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-2-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CF%89%CE%BD/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CE%B7-%CE%B4-7444929-12-2010-%CF%86%CE%B5%CE%BA-204430-12-2010-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CE%B7-%CE%B4-7444929-12-2010-%CF%86%CE%B5%CE%BA-204430-12-2010-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/
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ε) Οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των πενήντα χιλιάδων 

(50.000) κατοίκων. 

2. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό 

χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι ο πρόεδρος της 

κοινότητας (αρθ. 82 παρ. 2 περ. ια΄ ν. 3852/2010), όταν αυτή έχει μόνιμο πληθυσμό έως και 

τριακόσιους (300) κατοίκους και ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας όταν αυτή έχει μόνιμο 

πληθυσμό από τριακόσιους έναν (301) κατοίκους και άνω (αρθ. 81 περ. δ΄ ν. 3852/2010). Ο υπόλογος 

διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του δημάρχου. 

3. Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα 

της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που ανήκουν στον οικείο δήμο για κάθε κοινότητα 

ξεχωριστά, μετά από πρόταση των υπόλογων διαχειριστών και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι ο υπόλογος πρόεδρος της κοινότητας ή ο πρόεδρος του 

συμβουλίου της κοινότητας ή οι αναπληρωτές αυτών που είναι υπάλληλος ή υπάλληλοι του οικείου 

δήμου. Οι ανωτέρω ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

4. Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις 

αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος στις κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το δημοτικό συμβούλιο, 

όπως: 

α) Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης 

και αποχέτευσης (ν. 3852/2010, άρθρο 82 περίπτ. γ΄). 

β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (ως 

άνω περίπτ. δ΄). 

γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των 

παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των 

παιδιών (ως άνω περίπτ. ε΄). 

δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά 

δημοτικών χώρων (ν. 3852/2010, άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ΄). 

5. Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και 

απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις των άρθρων 173 του ν. 3463/2006, 35 του β.δ. της 17.5 - 15.6.1959, 152 του ν. 4270/2014, 

καθώς και αυτές του ν. 4129/2013.’’ 

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΦΕΚ 3465/Β/28.12.2012), ο συνολικός μόνιμος 

πληθυσμός του Δήμου Λαυρεωτικής ανέρχεται σε 25.102 δημότες, αναλυτικά: 

− Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής: 9.611 

− Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου: 728 

− Δημοτική Ενότητα Κερατέας: 14.763 
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Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 62038/5-9-2019 (ΦΕΚ 3440/Β’/11-9-2019) απόφασης του Υπ. Εσωτερικών, 

εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 64503/17.09.2019 έγγραφο βάσει του οποίου διευκρινίζεται ότι η 

σύσταση της πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες αποτελεί απευθείας εκ του νόμου υποχρέωση για 

τους Δήμους, δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια οργάνου αυτών και δεν τίθεται θέμα άρνησης 

της δημοτικής αρχής να συστήσει πάγια προκαταβολή στις κοινότητες. 

Τέλος, με το άρθρο 39 του Ν.4483/2017 αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ.8 του άρθρου 

266 του Ν.3852/2010 ως εξής: 

"Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα 

της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που ανήκουν στον οικείο δήμο για κάθε τοπική ή 

δημοτική ενότητα ξεχωριστά, μετά από πρόταση των υπόλογων διαχειριστών και απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου. 

Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι ο υπόλογος πρόεδρος της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας 

ή ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας ή οι αναπληρωτές αυτών που είναι υπάλληλος ή υπάλληλοι 

του οικείου δήμου. Οι ανωτέρω ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου…" 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά τη σύσταση πάγιας 

προκαταβολής για τις Δημοτικές Κοινότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας και την Τοπική Κοινότητα 

Αγίου Κωνσταντίνου, συνολικού ποσού 12.000,00 ευρώ, στον ΚΑ 00-8251 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020. 

Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό 

χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι ο εκπρόσωπος της 

Τοπικής Κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσμό έως τριακόσιους (300) κατοίκους, ο Πρόεδρος του 

Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσμό μεγαλύτερο από τριακόσιους έναν 

(301) κατοίκους και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας. Ο υπόλογος διενεργεί τις 

πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του Δημάρχου. 

Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται να καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής οι δαπάνες 

που θα πληρώνονται από την Πάγια Προκαταβολή, καθόσον αυτές αναφέρονται ρητά και 

περιοριστικά στην ανωτέρω Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.. 

Η κατανομή του ποσού θα γίνει ως ακολούθως:  

Α) Αλέξιος Πρεβενάς, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής – ποσό 4.000,00 

ευρώ. 

Β) Απόστολος Ζορμπάς, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας – ποσό 6.000,00 

ευρώ. 

Γ) Νικήτας Κάιλας, Πρόεδρος Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου – ποσό 2.000,00 

ευρώ.» 

 

http://www.karagilanis.gr/files/apofasi_62038_2019_ypes.pdf
http://www.karagilanis.gr/files/apofasi_64503_2019_kede.pdf
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-39-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-266-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-266-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CE%B7-%CE%B4-7444929-12-2010-%CF%86%CE%B5%CE%BA-204430-12-2010-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/
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Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 

− την υπ' αριθ. 62038 (ΦΕΚ 3440/11.09.2019, τεύχος Β') Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. 

− το ΦΕΚ 3465/Β/28.12.2012 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ. 64503/17.09.2019 διευκρινιστικό έγγραφο 

− την αριθμ. πρωτ: 1667/29.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

Α. Την παροχή πάγιας προκαταβολής ποσού 12.000,00 ευρώ συνολικά σε βάρος του ΚΑ 00-8251 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020 για την πληρωμή όλων 

των μικρών, εκτάκτων και επειγουσών δαπανών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κύριων εξόδων 

λειτουργικότητας του Δήμου και το οποίο κατανέμεται ως εξής: 

- 4.000,00 ευρώ στη Δημοτική Κοινότητα Λαυρεωτικής 

- 6.000,00 ευρώ στη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας 

- 2.000,00 ευρώ στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 

Β. Τα σχετικά ισόποσα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν αντίστοιχα στα ονόματα: 

− Αλέξιος Πρεβενάς, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής 

− Απόστολος Ζορμπάς, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας 

− Νικήτας Κάιλας, Πρόεδρος Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

Γ. Οι ανωτέρω θα ενεργούν τις πληρωμές κάθε δαπάνης, χωρίς να απαιτείται έγγραφη εντολή του 

Δημάρχου, θα συγκεντρώνουν τα τιμολόγια στα οποία θα επισυνάπτονται όλα τα σχετικά 

δικαιολογητικά και οφείλουν ως προς τη φύλαξη και γενικά την εξασφάλιση του ποσού της πάγιας 

προκαταβολής, να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του από 17-5/16.06.1959 Β. 

Διατάγματος. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί σύστασης πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2020 - 

ορισμός υπολόγου 

Αρ. Απόφ.: 26/2020  

Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής ότι η προαναφερθείσα γίνεται εκτάκτως για τους κατωτέρω λόγους: 

1.αναγκαιότητα έγκρισης χορήγησης οριακής προθεσμίας του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του 

έργου «κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γηπέδου του 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-266-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CE%B7-%CE%B4-7444929-12-2010-%CF%86%CE%B5%CE%BA-204430-12-2010-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/
http://www.karagilanis.gr/files/apofasi_64503_2019_kede.pdf
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Δημοτικού Σταδίου ‘’ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου, 

καθότι υπάρχουν ανεκτέλεστες εργασίες. 

2. αναγκαιότητα σύστασης πάγιας προκαταβολής στο Δήμο Λαυρεωτικής, στις Δημοτικές και στην 

Τοπική Κοινότητα, για την αντιμετώπιση δαπανών επείγοντος χαρακτήρα. 

3. ανάγκη νομικής κάλυψης της προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Λαυρεωτικής, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς της, κατά την εκδίκαση της υπόθεσής της στη δικάσιμο της 

6ης Φεβρουαρίου 2020. 

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

κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 

Στη συνέχεια, ο κος Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το 

αριθμ. πρωτ: 1665/29.01.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποία 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου του 35 Β.Δ. 17-5/15-6-59 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006 

3. Την αριθμ. 32 (αρ. πρωτ:22168/20.04.2007) εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών 

4. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 207 του N. 4555/2018 

7. Την υπ' αριθμ.196/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 7Χ9ΚΩΛ1-Β7Δ) 

με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2020 και την αριθμ. πρωτ: 

128933/32423/23.01.2020 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία 

επικυρώθηκε 

εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης σχετικά με: 

Α. τον καθορισμό του ύψους της παγίας προκαταβολής στο ποσό των 4.000,00 ευρώ. 

Β. τον ορισμό υπολόγου υπαλλήλου για τη διαχείρισή της, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί και το 

σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής. 

Γ. τον καθορισμό του είδους των δαπανών, που δύνανται να πληρώνονται από το ποσό της πάγιας 

προκαταβολής και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους Κ.Α. 

του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020. 

Δ. τον καθορισμό των Κ.Α. δαπανών σε βάρος των οποίων θα επιτρέπονται οι πληρωμές από την πάγια 

προκαταβολή. 

Διευκρινίζεται ότι: 

− το ποσό των 4.000,00 ευρώ είναι το ανώτατο που μπορεί να έχει στα χέρια του ο υπόλογος 

και όχι το ανώτατο ετήσιο ποσό που διατίθεται από την πάγια προκαταβολή (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 

41432/28-9-1984). Το ποσό της πάγιας προκαταβολής που διαθέτει ο υπόλογος, θα αποκαθίσταται 
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(αναπληρώνεται) με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του ΒΔ 17/5-

15/6/1959, έτσι ώστε να παραμένει στα χέρια του το αρχικό ποσό που θα του χορηγήσει η 

Οικονομική  Επιτροπή. 

− για τις προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές, που πληρώνονται από την πάγια 

προκαταβολή, αξίας μέχρι τετρακοσίων (400) ευρώ, δεν απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών 

ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία, ούτε η σύνταξη μελέτης ή τεχνικών 

προδιαγραφών.  

Ο οριζόμενος υπάλληλος θα ενεργεί τις πληρωμές, ύστερα από γραπτή εντολή του Δημάρχου 

Λαυρεωτικής και με το ποσό της πάγιας προκαταβολής μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη 

σε βάρος των ΚΑ δαπανών που θα καθοριστούν με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.» 

Στη συνέχεια, ο κος Αντιπρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα 

με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, απαραίτητη προϋπόθεση για να πληρωθεί μία 

δαπάνη από την πάγια προκαταβολή, είναι να υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό.  

            Συνεπώς, δεν μπορεί να πληρώνεται αδιακρίτως από την πάγια προκαταβολή οποιαδήποτε 

δαπάνη οποιουδήποτε ύψους, αλλά μόνον η δαπάνη που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό και 

μέχρι του ύψους της πίστωσης που είναι γραμμένη στον οικείο κωδικό αριθμό. 

            Δαπάνες που εξαιρούνται της πληρωμής από την πάγια προκαταβολή, δεν αναφέρει ο νόμος, 

άρα η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να ορίσει, ότι από την πάγια προκαταβολή θα πληρώνονται οι 

δαπάνες ορισμένων ή και όλων ακόμη των κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού. 

    Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 173 παρ. 1 περίπτ. γ΄ του Ν 3463/2006, μετά τη σύσταση της 

πάγιας προκαταβολής, ο υπόλογος υπάλληλος διενεργεί τις πληρωμές με βάση έγγραφες εντολές του 

Δημάρχου.  Οι πληρωμές από την πάγια προκαταβολή πρέπει να γίνονται με βάση τα δικαιολογητικά 

που προβλέπει ο νόμος για κάθε κατηγορία δαπάνης. Δηλαδή, για κάθε δαπάνη που πληρώνεται από 

την πάγια προκαταβολή, πρέπει να υπάρχουν τα δικαιολογητικά που θα είχαν απαιτηθεί, εάν για τη 

δαπάνη αυτή επρόκειτο να εκδοθεί κανονικό ένταλμα πληρωμής (άρθρο 35 παρ. 3 Β.Δ. 17/5-

15/6/1959). 

Κατ’ εξαίρεση για τις προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές που πληρώνονται από την 

πάγια προκαταβολή, αξίας, κατά περίπτωση, μέχρι τετρακόσια (400,00) ευρώ, δεν απαιτείται η 

τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ούτε η 

σύνταξη μελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών (άρθρο 173 παρ. 3 Ν 3463/06). 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

- τις διατάξεις του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3463/06&typen=4
http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3463/06&typen=4
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- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 

- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 

- την υπ' αριθμ.196/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 7Χ9ΚΩΛ1-Β7Δ) με 

την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2020 και την αριθμ. πρωτ: 

128933/32423/23.01.2020 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία 

επικυρώθηκε 

- το αριθμ. πρωτ: 1665/29.01.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Τη σύσταση πάγιας προκαταβολής του Δήμου Λαυρεωτικής, για το έτος 2020, ύψους 4.000,00 

ευρώ σε βάρος του Κ.Α.00-8251 µε τίτλο «πάγια προκαταβολή» του δημοτικού προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020.  

Β. Ορίζει  αρμόδια υπάλληλο, η οποία θα ενεργεί τις πληρωμές, σύμφωνα µε τις έγγραφες εντολές 

του Δημάρχου Λαυρεωτικής και στο όνομα της οποίας θα εκδίδεται το χρηματικό ένταλμα, την 

υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού, με αναπληρώτρια, 

(σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 173 Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 207 

του Ν.4555/18), την υπάλληλο Αντωνία Αντωνίου, ΔΕ1 Διοικητικού. 

Γ. Καθορίζει το ύψος των δαπανών που μπορούν να πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή σε 

1.500,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Κάθε δαπάνη που θα πληρώνεται 

μέσω της πάγιας προκαταβολής, θα συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Κατ’ εξαίρεση για δαπάνες που θα πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, αξίας, κατά περίπτωση, 

μέχρι τετρακόσια (400,00) ευρώ, δεν θα απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης που 

προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ούτε η σύνταξη μελέτης ή τεχνικών 

προδιαγραφών, σύμφωνα με το άρθρο 173 παρ. 3 του Ν. 3463/06. 

Δ. Πληρωμές δαπανών μέσω της πάγιας προκαταβολής θα διενεργούνται σε βάρος όλων των κωδικών 

του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2020, καθώς και σε όσους εγγραφούν έπειτα από 

αναμόρφωση κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

Ε. Η επιστροφή ολόκληρου του ποσού της παγίας προκαταβολής θα γίνει από την υπόλογο υπάλληλο 

το αργότερο έως τη λήξη του οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 

35 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 και του άρθρου 173 του Ν.3463/2006. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί νομικής εκπροσώπησης υπαλλήλου κατά τη δικάσιμο της 6ης 

Φεβρουαρίου 2020, δυνάμει του αριθμ.3513/2019 κλητηρίου θεσπίσματος 

Αρ. Απόφ.: 27/2020  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-173-%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-207-%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CF%89%CE%BD/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-207-%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CF%89%CE%BD/
http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3463/06&typen=4
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Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής ότι η προαναφερθείσα γίνεται εκτάκτως για τους κατωτέρω λόγους: 

1.αναγκαιότητα έγκρισης χορήγησης οριακής προθεσμίας του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του 

έργου «κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γηπέδου του 

Δημοτικού Σταδίου ‘’ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου, 

καθότι υπάρχουν ανεκτέλεστες εργασίες. 

2. αναγκαιότητα σύστασης πάγιας προκαταβολής στο Δήμο Λαυρεωτικής, στις Δημοτικές και στην 

Τοπική Κοινότητα, για την αντιμετώπιση δαπανών επείγοντος χαρακτήρα. 

3. αναγκαιότητα νομικής κάλυψης της προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Λαυρεωτικής, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς της, κατά την εκδίκαση της υπόθεσής της στη δικάσιμο της 

6ης Φεβρουαρίου 2020. 

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

κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 

Στη συνέχεια, ο κος Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το θέμα περί «νομικής εκπροσώπησης 

υπαλλήλου κατά τη δικάσιμο της 6ης Φεβρουαρίου 2020, δυνάμει του αριθμ.3513/2019 κλητηρίου 

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

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’/31.07.2017) ‘’Νομική 

υποστήριξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α.’’: 

«…η  περίπτωση στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 244 του Ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: Οι 

Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη 

στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε 

περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα 

που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική 

υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους 

της Υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, 

ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της 

Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη 

εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των 

άρθρων 72 και 176 αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των 

δήμων και των περιφερειών.» 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής, κα Αναστασία 

Μαγγενάκη του Γεωργίου, η οποία διώκεται ποινικώς για αδίκημα που της αποδίδεται κατά την 

ενάσκηση της υπηρεσίας της, βάσει του αριθμ.3313/2019 κλητηρίου θεσπίσματος, με την αριθμ. 

πρωτ: 1736/29.01.2020 αίτησή της, ζητά την παροχή νομικής στήριξης κατά την εκδίκαση της 
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υπόθεσης ενώπιον του Δ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 6ης 

Φεβρουαρίου 2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ:1417/24.01.2020 έγγραφό του, 

δηλώνει ότι δεν δύναται να αναλάβει τη νομική κάλυψη της κας Α. Μαγγενάκη, λόγω ύπαρξης άλλης 

υποχρέωσής  του κατά την ίδια ημερομηνία και λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας.   

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

με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής 

Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει «ιθ…. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, η 

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 

ΚΔΚ…» 

Επειδή, ο μοναδικός δικηγόρος με πάγια αντιμισθία αδυνατεί να αναλάβει το χειρισμό της 

υπόθεσης λόγω φόρτου εργασίας και επειδή το αίτημα της αιτούσας ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 102 του Ν. 4483/2017, προτείνεται η ανάθεση του χειρισμού της υπόθεσης σε ιδιώτη 

δικηγόρο. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Αντιπρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι 

θα πρέπει να αποφασίσουν σχετικά με το διορισμό άλλου δικηγόρου, επιλογής της αιτούσας, 

δεδομένου ότι η δίωξή της δεν ασκήθηκε λόγω καταγγελίας από μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής.  

Η κα Α. Μαγγενάκη ζήτησε, σε περίπτωση που αδυνατεί να την εκπροσωπήσει ο Νομικός 

Σύμβουλος του Δήμου, να αναλάβει το χειρισμό της υπόθεσής της το δικηγορικό γραφείο ‘’ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ’’, με έδρα στην Αθήνα. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει 

− Τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’/31.07.2017) 

− Την αριθμ. πρωτ: 1736/29.01.2020 αίτηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

− Το αριθμ. πρωτ: 1417/24.01.2020 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει τον ορισμό του Δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω, Νικολάου Νικολαΐδη, του Δικηγορικού 

Γραφείου ‘’ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ’’, ως συνηγόρου υπεράσπισης για τη νομική 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 14 από 14 

στήριξη και εκπροσώπηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κας Αναστασίας 

Μαγγενάκη του Γεωργίου, κατά την εκδίκαση υπόθεσης που αφορά παράβαση καθήκοντος κατά την 

ενάσκηση της υπηρεσίας της, ενώπιον του Δ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο 

της 6ης Φεβρουαρίου 2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή. 

Β. Ο καθορισμός της αμοιβή του ως άνω δικηγόρου θα γίνει 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 Αντιπρόεδρος 

 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 

                         Τα Μέλη 
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