
Page 1 of 46 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

 
 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΤΗΣ 22-07-2011  

 

Ημερομηνία συνεδρίασης : 22 Ιουλίου 2011 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Παρασκευή, ώρα 19:30 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 15-07-2011 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 6 

Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, 

Κατσουνάκης Κυριάκος, Παπανικολάου Νικόλαος, Τσαπρούνης Μέγας, Παμφίλης 

Απόστολος 

Απόντα μέλη : 1 

Σαλίβερος Γιώργος 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του πρώην Δήμου 
Λαυρεωτικής έτους 2010 
Αρ. Απόφ.:87/2011    
     

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 ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του πρώην Δήμου 

Λαυρεωτικής έτους 2010», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 13821/01.07.2011 έγγραφο της Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρονται 

τα ακόλουθα: 

«Σας υποβάλλω, όπως αναφέρεται στο άρθρο 163 του Ν.3463/2010, για 

συζήτηση και ψήφιση από την Οικονομική Επιτροπή: 

Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής που 

περιλαμβάνουν τον ισολογισμό της χρήσης 1/1 – 31/12/2010, την κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων καθώς 

και προσάρτημα του ισολογισμού». 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 315/1999, πρέπει ο Δήμος να καταρτίσει τον 

ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης 2010.  
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Σύμφωνα με το άρθρο 163 (παρ.1, 2 & 3) του Ν.3463/2006 η Οικονομική 

Επιτροπή προελέγχει τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις και συντάσσει 

έκθεση επί των πεπραγμένων του Δήμου, σημειώνοντας τις παρατηρήσεις της και 

την υποβάλλει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι 31 Ιουλίου, το αργότερο 

5 Αυγούστου, μαζί με τον ισολογισμό. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ΠΔ 

315/1999 και του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
Καταρτίζει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής με τα κάτωθι στοιχεία έπειτα από 

τον έλεγχο των λογαριασμών που κατέθεσε η αρμόδια υπάλληλος του 

διπλογραφικού συστήματος, όπως παρατίθεται κατωτέρω. 

 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού και έγκριση της δαπάνης για τα χρηματικά 
εντάλματα 678 & 679/2011 
Αρ. Απόφ.:88/2011    
     

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 και έγκρισης της δαπάνης για τα χρηματικά εντάλματα 678 

& 679/2011» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ. 70/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της 

πίστωσης ποσού 600,00 € σε βάρος του ΚΑ 10-6411 και 5.000,00 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2011. 

Με την ίδια απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση των χρηματικών 

ενταλμάτων προπληρωμής ο Ιωάννης Πετρούλης, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου 

Λαυρεωτικής, για την πληρωμή των διοδίων της Αττικής Οδού για τη μετακίνηση των 

απορριμματοφόρων του Δήμου. 

Τέλος, στην ίδια απόφαση ορίστηκε ότι η απόδοση του λογαριασμού θα πρέπει να 

γίνει εντός τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσης του χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής.  

Η Οικονομική Υπηρεσία με το υπ’ αριθμ. πρωτ:15013/12.07.2011 έγγραφό της 

υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία 

λειτουργούν ως αποδεικτικά για την κίνηση των πληρωμών και τα οποία 

επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό το οποίο του είχε διατεθεί προς εκπλήρωση του 

σκοπού ο οποίος προαναφέρθηκε. 
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Για τους ανωτέρω λόγους, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να προχωρήσει στον 

έλεγχο των στοιχείων που έχουν υποβληθεί από την Οικονομική Υπηρεσία σχετικά 

με την απόδοση του λογαριασμού και στη συνέχεια να προβεί 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 και έλαβε υπόψη: 

1. τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

2. την υπ’ αριθμ.70/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

διετέθη η απαιτούμενη πίστωση και ορίστηκε ο υπόλογος του ποσού 

3. τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία για την 

απόδοση του λογαριασμού 

αποφασίζει ομόφωνα 
Α - Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού έτσι όπως υποβλήθηκε από την Οικονομική 

Υπηρεσία μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Β - Απαλλάσσει τον Ιωάννη Πετρούλη, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής 

από υπόλογο του ποσού το οποίο είχε διατεθεί για την πληρωμή των διοδίων της 

Αττικής Οδού. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας 
Κερατέας 
Αρ. Απόφ.:89/2011    
     

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 Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας» έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 

πρωτ.14936/11.07.2011 εισήγηση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής 

Ενότητας Κερατέας, όπου αναφέρονται τα εξής: 

«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 

παρακάτω δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή» . 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 
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− Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006, 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14936/11.07.2011 εισήγηση του Προέδρου του Τοπικού 

Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, 

− Την υπ’ αριθμ.2/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας 

προκαταβολής, 

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, όπως 

αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω, ήτοι: 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΠΟΣΟ 
Κ. Α. 

 ΕΞΟΔΩΝ  

ΟΝΟΜ/ΜΟ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

1 ΕΛ. ΤΑ. ΑΕ    

  

03071011600

005047/       

13-05-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

37,87 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

2 
ΚΤΕΛ Ν. 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ  

 2 Αποδείξεις  

   16-05-11 

3,60 Χ 2=7,20 

Μεταφορά 
υπαλλήλου στο 
δικηγορικό 
γραφείου του κ. 
Παπακωνσταντίνου 

7,20 € 10-6414 
Ιατρού 

Δημήτριος 

3 ΕΛ. ΤΑ. ΑΕ    

03071011600

005148/ 

19-05-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

20,76 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

3α ΕΛ. ΤΑ. ΑΕ    

03071011600

005147/ 

19-05-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

2,47 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

4 ΕΛ. ΤΑ. ΑΕ    

03071011600

005222/     

25-05-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

25,75 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

5 
Δ.Ο.Υ  

ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

1 2739306/ 

25-05-2011 

Λοιπές Δαπάνες 
Γενικής Φύσεως 
(Παράβολα 
ΚΤΕΟ για το 
υπ΄αριθμ. ΚΗΟ 
6036 
απορριματοφόρο) 

70,00 € 00-6495 
Σπυρίδων 

Κατσίκης 

6 
Δ.Ο.Υ  

ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

1 2739305/ 

25-05-2011 

Λοιπές Δαπάνες 
Γενικής Φύσεως 
(Παράβολα 
ΚΤΕΟ για το 
υπ΄αριθμ. ΚΗΟ 
6093 

70,00 € 00-6495 
Σπυρίδων 

Κατσίκης 
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απορριματοφόρο) 

7 
Δ.Ο.Υ  

ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

1 2739391/ 

26-05-2011 

Λοιπές Δαπάνες 
Γενικής Φύσεως 
(Παράβολα 
ΚΤΕΟ για το 
υπ΄αριθμ. ΚΗI 
3088) 

70,00 € 00-6495 
Σπυρίδων 

Κατσίκης 

8 
Δ.Ο.Υ  

ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

1 2739631/ 

27-05-2011 

Λοιπές Δαπάνες 
Γενικής Φύσεως 
(Παράβολα 
ΚΤΕΟ για το 
υπ΄αριθμ. ΚΗO 
5635) 

70,00 € 00-6495 
Σπυρίδων 

Κατσίκης 

9 
Δ.Ο.Υ  

ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

1 2739674/ 

30-05-2011 

Λοιπές Δαπάνες 
Γενικής Φύσεως 
(Παράβολα 
ΚΤΕΟ για το 
υπ΄αριθμ. ΚΗI 
3020) 

74,00 € 00-6495 
Σπυρίδων 

Κατσίκης 

10 
Δ.Ο.Υ  

ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

1 2739713/ 

31-05-2011 

Λοιπές Δαπάνες 
Γενικής Φύσεως 
(Παράβολα 
ΚΤΕΟ για το 
υπ΄αριθμ. ΚΗΟ 
5635) 

17,00 € 00-6495 
Σπυρίδων 

Κατσίκης 

11 
Δ.Ο.Υ  

ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

1 2739784/ 

01-06-2011 

Λοιπές Δαπάνες 
Γενικής Φύσεως 
(Παράβολα 
ΚΤΕΟ για το 
υπ΄αριθμ. ΚΗΟ 
6040) 

70,00 € 00-6495 
Σπυρίδων 

Κατσίκης 

12 
Δ. Ο. Υ  

ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

1 2739956/ 

06-06-2011 

Λοιπές Δαπάνες 
Γενικής Φύσεως 
(Παράβολα ΚΤΕΟ 
για το υπ΄αριθμ. 
ΝΧΑ 6040) 

74,00 € 00-6495 
Σπυρίδων 

Κατσίκης 

13 ΕΛ. ΤΑ. ΑΕ    

03071011600

005364/     

06-06-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

3,14 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

14 ΕΛ. ΤΑ. ΑΕ    

03071011600

005365/     

06-06-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

42,70 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

15 ΕΛ. ΤΑ. ΑΕ    

03071011600

005395/     

07-06-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

1,94 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

16 ΕΛ. ΤΑ. ΑΕ    

03071011600

005394/     

07-06-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

3,83 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

17 ΕΛ. ΤΑ. ΑΕ    03071011600 Αποστολή 
επιστολών 

2,47 € 10-6221 Λουκάς 
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005393/     

07-06-11 

Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

Μαργώνης 

18 ΕΛ. ΤΑ. ΑΕ    

03071011600

005392/     

07-06-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

3,36 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

19 ΕΛ. ΤΑ. ΑΕ    

03071010300

000633/     

07-06-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

104,50 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

20 
Δ. Ο. Υ  

ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

1 2740381/ 

09-06-2011 

Λοιπές Δαπάνες 
Γενικής Φύσεως 
(Παράβολα ΚΤΕΟ 
για το υπ΄αριθμ. 
ΝΧΑ 6040) 

 74,00 € 00-6495 
Σπυρίδων 

Κατσίκης 

21 
ΒΑΡ. ΑΓΓΕΛΗ 

& ΣΙΑ Ο.Ε.  
1655/10-6-11 Στιγμιαίες   

φωτογραφίες   
15,00 €  10-6652 

Σταματίνα 

Σκλέπα  

22 

ΚΩΣΤΑΣ 

ΦΕΡΕΤΟΣ & 

ΥΙΟΙ Ο.Ε.  

2164/8-6-11 

Προμήθεια 
φωτοτυπικών 
σχεδίων της  
Τεχνικής 
Υπηρεσίας 
(Έγχρωμα) 

322,00 € 10-6615.001 
Αθανάσιος 

Οικονόμου 

23 ΕΛ. ΤΑ. ΑΕ    
03071011600005

520/ 20-06-11 

Αποστολή επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

10,35 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

24 ΕΛ. ΤΑ. ΑΕ    

03071010300

000644/ 20-

06-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

57,20 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

25 
ΠΡΙΦΤΗΣ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ  
9293/ 09-05-11 

Κάρτα 
καυσαερίων για 
το υπ΄αριθμ. ΚΗΗ 
2170 αυτοκίνητο 

14,44 €  00-6495 
Σπύρος 

Κατσίκης  

26 
ΠΡΙΦΤΗΣ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 
9325/ 23-05-11 

Κάρτα 
καυσαερίων για 
το υπ΄αριθμ. ΚΗΙ 
3024 αυτοκίνητο 

18,04 € 00-6495 
Σπύρος 

Κατσίκης  

27 ΕΛ. ΤΑ. ΑΕ    

03071011600

005565/ 

 22-06-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

17,81 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

28 ΕΛ. ΤΑ. ΑΕ    

03071011600

005564/ 

 22-06-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

2,69 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

29 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. 

ΓΚΙΝΗΣ  
3351/ 22-06-11 

Ανταλλακτικά 
μεταφορικών 
μέσων  

159,90 € 20-6671 
Χρήστος 

Μπογιατζόγλου 

30 ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. 3352/ 22-06-11 Ανταλλακτικά 
μεταφορικών 

178,35 € 20-6671 Χρήστος 
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ΓΚΙΝΗΣ μέσων Μπογιατζόγλου 

31 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. 

ΓΚΙΝΗΣ 
3353/ 22-06-11 

Συντήρηση & 
Επισκευή 
μεταφορικών 
μέσων 

92,25 € 20-6263 
Χρήστος 

Μπογιατζόγλου 

32 ΕΛ. ΤΑ. ΑΕ    

03071011600

005612/ 

 27-06-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

8,45 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

33 ΕΛ. ΤΑ. ΑΕ    

03071011600

005611/ 

 27-06-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

2,69 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

34 ΕΛ. ΤΑ. ΑΕ    

03071011600

005610/ 

 27-06-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

2,47 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

35 
Δ. Ο. Υ  

ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

1 2741382/ 

30-06-2011 

Λοιπές Δαπάνες 
Γενικής Φύσεως 
(Παράβολα ΚΤΕΟ 
για το υπ΄αριθμ. 
ΚΗΙ - 7311) 

 60,00 € 00-6495 
Σπυρίδων 

Κατσίκης 

36 
Δ. Ο. Υ  

ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

1 2741440/ 

01-07-2011 

Λοιπές Δαπάνες 
Γενικής Φύσεως 
(Παράβολα ΚΤΕΟ 
για το υπ΄αριθμ. 
ΚΗΙ - 3092) 

 52,00 € 00-6495 
Σπυρίδων 

Κατσίκης 

37 
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 

ΑΕ 

1  Απόδειξη/ 

26-06-2011  

(Κάρτα ) για τα 

διόδια του  

υπ΄αριθμ. ΚΗΗ 

5520 αυτοκινήτου  

116,40 € 20-6411 
Χρήστος 

Μπογιατζόγλου 

38 
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 

ΑΕ 

1  Απόδειξη/ 

26-06-2011  

Διόδια για το 

υπ΄αριθμ. ΚΗΗ 

5520 αυτοκίνητο 

11,20 € 20-6411 
Χρήστος 

Μπογιατζόγλου 

39 

ΑΤΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

ΑΕ  

    82329/ 

26-06-2011  

Διόδια για το 

υπ΄αριθμ. ΚΗΗ 

5520 αυτοκίνητο 

11,20 € 20-6411 
Χρήστος 

Μπογιατζόγλου 

40 

ΑΤΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

ΑΕ  

    82330/ 

26-06-2011  

Διόδια για το 

υπ΄αριθμ. ΚΗΗ 

5520 αυτοκίνητο 

11,20 € 20-6411 
Χρήστος 

Μπογιατζόγλου 

41 ΕΛΤΑ  ΑΕ 

03071011600

005666/  

04-07-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

9,41 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

42 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. 

ΣΩΦΡΟΝΗΣ  
485/ 05-07-11 

Συντήρηση & 
επισκευή κτιρίου 
Βιολογικού 

151,29 € 25-6261.001 
Αντώνης 

Κατσίκης 
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ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού πρώην Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 
2010 
Αρ. Απόφ.:90/2011    
     

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 απολογισμού του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2010»,  γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» και του άρθρου 

Καθαρισμού 

43 ΕΛΤΑ  ΑΕ 

03071011600

005735/  

08-07-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

10,10 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

44 ΕΛΤΑ  ΑΕ 

03071011600

005734/  

08-07-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

3,45 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

45 ΕΛΤΑ  ΑΕ 

03071011600

005732/  

08-07-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

2,47 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

46 ΕΛΤΑ  ΑΕ 
03071011600005

733/  

08-07-11 

Αποστολή επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

3,14 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

47 ΕΛΤΑ  ΑΕ 

03071011600

005731/  

08-07-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

2,69 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

48 ΕΛΤΑ  ΑΕ 

03071011600

005730/  

08-07-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

2,69 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

49 ΕΛΤΑ  ΑΕ 

03071011600

005729/  

08-07-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

2,69 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

50 
ΓΚΙΝΗΣ Γ. 

ΧΡΗΣΤΟΣ  

3372/  

08-07-11 

Συντήρηση & 
Επισκευή 
μεταφορικών 
μέσων 

178,35 € 20-6263 
Σπύρος 

Κατσίκης  

51 
ΑΦΟΙ Ν. & Ι. 

ΛΙΑΓΚΗΣ ΟΕ 
110/ 11-07-11 

Συντήρηση & 
Επισκευή 
μεταφορικών 
μέσων 

147,60 € 20-6263 
Σπύρος 

Κατσίκης 

   ΣΥΝΟΛΟΝ :  2.522,51 €   
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26 του Ν.3202/2003 (ΦΕΚ 284Α/11-12-2003), ο Ειδικός Ταμίας του Δήμου υποβάλλει 

όλους τους λογαριασμούς που αναφέρονται στην οικονομική διαχείριση του Δήμου, 

οικονομικού έτους 2010. 

 Η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, θα πρέπει να 

προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών και στη συνέχεια, αφού προελέγξει τον 

απολογισμό, να συντάξει σχετική έκθεση την οποία θα υποβάλλει στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει με πράξη του για την έγκριση του 

απολογισμού και να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που προσκόμισε 

η Ταμειακή Υπηρεσία, έπειτα από λεπτομερή έλεγχο των παραστατικών στοιχείων 

ως προς τις εγγραφές των βιβλίων του ταμείου (Καθημερινό, Καθολικό Εσόδων-

Εξόδων) και έχοντας υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις προβαίνει στον έλεγχο 

του απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2010 συντάσσοντας προς τούτο, 

σχετική έκθεση. 

 Από τα υποβληθέντα στοιχεία προκύπτουν κατά κατηγορία τα κατωτέρω: 

ΕΣΟΔΑ 
Το σύνολο των Εσόδων που βεβαιώθηκαν ανέρχεται στο ποσό των 12.096.846,68 
Euro που αναλύεται ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ Euro 6.150.013,66 

ΕΚΤΑΚΤΑ Euro 2.821.642,47 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ +ΠΟΕ Euro 1.139.777,63 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ Euro 824.061,54 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009 Euro 1.161.351,38 

Η βεβαίωση των εσόδων έγινε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τη σύνταξη 

χρηματικών καταλόγων, την έκδοση οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων και των 

χρηματικών εντολών που εισπράττεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 

(Δ.Ο.Υ. Λαυρίου) και αφορούν διάφορες επιχορηγήσεις όπως επίσης και από 

καταθέσεις μέσω τραπέζης από το Ταμείο Παρακαταθηκών, καθώς και διαφόρων 

οφειλετών. 

Το σύνολο των εισπραχθέντων Εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 11.679.922,97 

Euro και αναλύεται ως: 

ΤΑΚΤΙΚΑ Euro 6.095.950,98 

ΕΚΤΑΚΤΑ Euro 2.807.989,47 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ +ΠΟΕ Euro 790.569,60 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ Euro 824.061,54 
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ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009 Euro 1.161,351,38 

      Παρακάτω αναλύονται οι επιχορηγήσεις: 

0611: Κ.Α.Π. για την κάλυψη γενικών αναγκών: 2.019.317,37 Euro 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 2.019.317,37 

0614: Κ.Α.Π. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων: 
74.664,27 Euro 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

74.664,27 

0615: Κ.Α.Π. για καταβολή αποζημίωσης σχολικών τροχονόμων: 9.042,41 Euro 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ 

9.042,41 

1214.001: Μισθοδοσία Κ.Ε.Π.: 74.887,50 Euro 
AITIOΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΕΠ 74.887,50 

1214.007: Μισθοδοσία για υπαλλήλους μερικής απασχόλησης: 51.256,00 Euro 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Μισθοδοσία υπαλλήλων μερικής απασχόλησης 51.256,00 

1311: Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
ΣΑΤΑ: 248.892,36 Euro  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

 Σ.Α.Τ.Α. 248.892,36 

1312: Επισκευή & Συντήρηση σχολικών κτιρίων: 19.123,54 Euro 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 19.123,54 

1313.001: Επιχορηγήσεις του ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
ΕΠΤΑ: 96.218,43 Euro 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Αποκατάσταση και επισκευή διατηρητέου κτιρίου για τη 

δημιουργία Κέντρου Προβολής & Ευαισθητοποίησης 

για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

96.218,43 

1314.009: Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ: 177.477,35 Euro 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 
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Συμπληρωματικά έργα κατασκευής εσωτερικού δικτύου 

αποχέτευσης Γ’ φάση 

177.477,35 

1323.001:Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε.: 1.972.632,40 Euro 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Χρημστοδοτήσεις έργων από ΠΕΠ Αττικής 2007 – 2013 

Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 

1.972.632,40 

1325.001: Επιχορήγηση από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών: 
37.943,00 Euro 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 37.943,00 

1421:΄Εσοδα από κληρονομιές-κληροδοσίες:  54.000,00 Euro 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Ετήσια επιχορήγηση Ιδρύματος Αβραμίδη 54.000,00 

Για την είσπραξη εσόδων έτους 2010 εκδόθηκαν γραμμάτια είσπραξης από 1 έως 

498, τα δε ποσά είναι κατατεθειμένα στο υποκατάστημα Ε.Τ.Ε. Λαυρίου και στο 

υποκατάστημα της Euro Bank. 

ΕΞΟΔΑ 
Το Γενικό Σύνολο των πιστώσεων που διατέθηκε για την πληρωμή των δαπανών 

ανέρχεται στο ποσό των 10.207.531,63 Euro το οποίο κατά υπηρεσία έχει ως στους 

συνημμένους πίνακες του Απολογιστικού Πίνακα. 

Για την πληρωμή των δαπανών εκδόθηκαν τα υπ’ αριθ.1 έως 1849 Α’ σειρά και 1 

έως 809 Β’ σειρά, χρηματικά εντάλματα τα οποία έχουν όλα τα παραστατικά στοιχεία 

όπως ορίζει ο Νόμος. 

Άκυρα  Χρηματικά Εντάλματα 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ                                       ΠΟΣΟ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                       ΚΑ             ΣΕΙΡΑ   ΧΕ   
ΔΡΟΓΓΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 1.124,00 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ  10-6021.001 Α 256  
 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ  
 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΌ ΔΗΜ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΡΟΓΓΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 297,44 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ  10-6052.001 Α 256  
 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ  
 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΌ ΔΗΜ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ. 150,00 ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΡΧ/ΝΑ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ    -8115. Α 380  
 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ 
  :ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΕΡΜΟΥ ΑΠΌ  24/6  
ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ. 150,00 ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΡΧ/ΝΑ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ    -8115. Α 380  
 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ 
  :ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΕΡΜΟΥ ΑΠΌ  24/6  
ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ. 75,00 ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΡΧ/ΝΑ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ    -8115. Α 380  
 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ 
  :ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΕΡΜΟΥ ΑΠΌ  24/6  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠ.& ΔΙΑΧΕΙΡ.ΤΗΣ  1.629,84 ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΠΕ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΜΦ.  15-6232.001 Β 553  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΜΕ ΤΗΝ 3/1/05 ΣΥΜΒ. 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠ.& ΔΙΑΧΕΙΡ.ΤΗΣ  1.629,84 ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΠΕ ΣΤΟ ΤΠΛΛ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  15-6232.001 Β 636  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. 2010 ΣΥΜΒ. 3/1/05 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠ.& ΔΙΑΧΕΙΡ.ΤΗΣ  1.629,84 ΕΝΟΙΚΙΟΚΠΕ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΜΦ. ΜΕ 15-6232.001 Β 676  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.  ΤΗΝ 3/1/05 ΣΥΜΒΑΣΗ 
INTERLIFE  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 1.734,62 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΠΌ 2/7/10 ΕΩΣ 2/7/2011  70-6253. Β 683  
 ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΚΗΙ 7345 
INTERLIFE  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 427,83 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ  10-6253. Β 684  
 ΣΠΙΤΙ" ΚΗΙ 3165 ΑΠΌ 2/7/10 ΕΩΣ 2/7/11 
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INTERLIFE  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 1.257,11 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΠΟ 2/7/10 ΕΩΣ 2/7/2011 ΓΙΑ  20-6253. Β 685  
 ΝΈΟ ΟΧΗΜΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΑΣ ΚΗΗ 5520 
INTERLIFE  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 523,43 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΦΟΡΤΗΓ.ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΗΟ 5545  20-6253. Β 686  
 ΑΠΌ 2/7/10 ΕΩΣ 2/7/11 
FUNESTIA A.E 3.352,80 ΜΟΥΦΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΤΠΠΛ  00-6433. Α 722  
 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ  
 ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ & ΤΕΙ  ΣΤΑ  
DIAMONDS CENTER S.A. 13.310,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ  00-6433. Α 907  
 ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ  
 ΕΙΣΗΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΕΙ & ΤΕΙ ΣΧ.ΕΤΗ 2008-2009 
DIAMONDS CENTER S.A. 133,10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ  00-6433. Α 907  
 ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ  
 ΕΙΣΗΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΕΙ & ΤΕΙ ΣΧ.ΕΤΗ 2008-2009 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 2.000,00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗΝ  00-6734. Α 914  
 78/10 ΑΠΟΦ.Δ.Σ. 
FUNESTIA A.E 3.280,75 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  00-6444. Α 915  
 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΙΣ  
 18,04,2010 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  
MOHAMMAD ELIASH 100,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗΝ 112/10    -8261.001 Α 1217  
 ΑΠΟΦ.Δ.Σ. 
ΡΕΜΑΚΟ ΑΕ 8.712,00 Α ΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ  30-7413.019 Α 1231  
 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  
 'ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  
ΡΕΜΑΚΟ ΑΕ 4.500,00 Α ΜΕΡΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΕΡ  30-7425.010 Α 1232  
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ  
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ  
ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΑΡ.ΣΤΕΛΙΟΣ 6.050,00 ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  30-7411.021 Α 1235  
 ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 8  
 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
XL ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  6.050,00 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  30-7411.021 Α 1236  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ ''ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 8 ΑΙΣΟΥΘΩΝ  
 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 
Γ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Η.ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε. 4.648,22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  30-7135.001 Α 1308  
 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ  
 ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ Γ.ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ 5.686,29 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ  30-6495.    Α 1336  
 ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ  
 ΔΗΜΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟ  & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ  55.350,00 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & 10-7413.004 Α 1502  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ  
 ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ & ΜΕΤΑΣ/ΣΜΟΥΣ  
ΛΙΕΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3.811,50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  20-7135.001 Α 1513  
 ΚΗΗ 2213, ΚΗΟ 6171ΥΠΗΡΕΣ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΛΙΕΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2.140,20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  20-7135.001 Α 1513  
 ΚΗΗ 2213, ΚΗΟ 6171ΥΠΗΡΕΣ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΛΙΕΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.353,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  20-7135.001 Α 1513  
 ΚΗΗ 2213, ΚΗΟ 6171ΥΠΗΡΕΣ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΛΙΕΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.648,02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  20-7135.001 Α 1513  
 ΚΗΗ 2213, ΚΗΟ 6171ΥΠΗΡΕΣ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΛΙΕΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 871,20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ  70-7135.002 Α 1514  
 3057 
Ύστερα από τα ανωτέρω αναφερόμενα η οικονομική κατάσταση του Δήμου για το 

έτος 2010 έχει ως εξής: 

ΕΣΟΔΑ 11.679.922,97 Euro             
ΕΞΟΔΑ 10.207.531,63 Euro               
To χρηματικό υπόλοιπο μεταφέρθηκε στη χρήση του οικονομικού έτους 2011 με το 

υπ’ αριθμ.1 γραμμάτιο είσπραξης ποσού 1.472.391,34 Euro. 

η Οικονομική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (Δημοτικός & 

Κοινοτικός Κώδικας) και του άρθρου 26 του Ν.3202/2003 (ΦΕΚ 284/Α’ 11-12-2003, 

αφού ήλεγξε τους λογαριασμούς και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Η βεβαίωση και η είσπραξη των εσόδων και η πληρωμή των δαπανών έγιναν 

νομότυπα και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και προτείνει την υποβολή του 
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Απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής, στο Δημοτικό 

Συμβούλιο προς έγκριση. 

 

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης οριοθέτησης ρέματος στο ΒΔ τμήμα του 
Δασκαλειού 
Αρ. Απόφ.:91/2011    
     

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 μελέτης οριοθέτησης ρέματος στο ΒΔ τμήμα του Δασκαλειού» 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 27-06-2011 έκθεση της 

Τεχνικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Ιστορικό  
1. Η περιοχή του Δασκαλειού ανήκει στη Ζώνη Β΄ κατοικίας και τουριστικών 

εγκαταστάσεων της ΖΟΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  που εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 125/Δ/98. 

2. Σύμφωνα με την 23/4/99 (Αρ Πρ 2389) Σύμβαση εκπονείται η μελέτη 

πολεοδόμησης των περιοχών Β’ κατοικίας στις περιοχές ΕΛΙΕΣ-ΒΕΝΙΟ-ΒΙΝΤΣΙ (Α-Β-

Γ ΛΙΜΑΝΑΚΙ) της ευρύτερης περιοχής Δασκαλειού από τα μελετητικά γραφεία  

«ΦΙΛΩΝ: Α ΠΑΝΤΑΖΗΣ – Π ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝ ΟΕ» και «ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ 

ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» όπως τροποποιήθηκε 

3. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία της μελέτης είναι ο Δήμος Λαυρεωτικής, ενώ η επίβλεψη 

γίνεται από ομάδα υπαλλήλων του Δήμου. 

4. Η μελέτη περιλαμβάνει τις εξής υπομελέτες: κτηματογράφηση, οριοθέτηση 

ρεμάτων, μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, πολεοδομική μελέτη και πράξη 

εφαρμογής. 

5. Μέχρι στιγμής έχει εκπονηθεί η μελέτη κτηματογράφησης, η Α΄ και η Β΄ φάση της 

πολεοδομικής μελέτης, η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και η μελέτη 

οριοθέτησης των ρεμάτων πλην ενός ρέματος ΒΔ του οικισμού, το οποίο βρίσκεται 

εκτός της περιοχής μελέτης αλλά εφάπτεται του ορίου αυτής. 

 Επειδή  
Η γεωλογική μελέτη, μεταξύ άλλων, ανέδειξε ένα σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να 

επιλυθεί προκειμένου να συνεχίσουν οι διαδικασίες ένταξης της περιοχής στο σχέδιο 

πόλης και πρόκειται για την οριοθέτηση ρέματος ΒΔ της οικιστικής περιοχής. Το ρέμα 

αυτό εφάπτεται του ορίου κι επομένως επηρεάζει άμεσα την πολεοδόμηση. 

Η πολεοδομική μελέτη έχει ήδη καθυστερήσει σημαντικά για διάφορους 

αντικειμενικούς λόγους παρ’ όλο που απαιτείται η επιτάχυνση των διαδικασιών 
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δεδομένου, ότι η ένταξη στο σχέδιο της περιοχής Δασκαλειού θα οδηγήσει σε μια 

ορθολογιστική πορεία τη δόμηση της περιοχής 

Η οριοθέτηση του εν λόγω ρέματος απαιτείται για τον ακριβή καθορισμό των ορίων 

της υπό πολεοδόμηση περιοχής στο ΒΔ τμήμα αυτής 

Για τη μελέτη οριοθέτησης του ρέματος αυτού έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 

Δήμου με Κ.Α.25-7413.006  και τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΔ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ» το ποσό των 5.000,00 €. Το κόστος εκτέλεσης της 

παραπάνω μελέτης υπολογίζεται σε 3.500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, που είναι μικρότερο 

του 30% της αμοιβής Α΄ τάξης πτυχίου, που ανέρχεται στις  40.807,00 € για την 

κατηγορία 13 (υδραυλικών μελετών), σύμφωνα με τη Δ15/οικ/6655  Απόφαση Ορίων 

Αμοιβών Μελετών έτους 2011 του Υφυπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων 

( ΦΕΚ743/Β/5.5.2011). 

Η μελέτη οριοθέτησης μπορεί να γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 

209 του Ν 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

προτείνουμε 
την απ’ ευθείας ανάθεση σε υδραυλικό μηχανικό, με πτυχίο Β΄ τάξης στην κατηγορία 

13, κατά προτίμηση σε εκείνον που θα έχει πληρέστερη γνώση των υδραυλικών 

δεδομένων της περιοχής μελέτης. 

Η εκπόνηση της μελέτης θα λάβει χώρα σύμφωνα με τα δεδομένα της Τεχνικής 

Έκθεσης που συνοδεύει την παρούσα Εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

αυτής». 

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

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αδυνατεί να συντάξει την ανωτέρω μελέτη, λόγω της 

ειδικής φύσης της και επειδή δεν διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 209 παρ. 3 του Ν.3463/06 σε μελετητή της αντίστοιχης κατηγορίας, 

πτυχίου τάξης Α’ ή Β’ με την αμοιβή όλων των σταδίων της να μην υπερβαίνει το 

30% του ανώτατου ορίου του  πτυχίου Α’ τάξης της αντίστοιχης μελέτης. 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα με το Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91Α/25.04.2002) 

«Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία 

οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» και το 

Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ». 

Με βάση τα ανωτέρω ζητήθηκε προσφορά από ιδιώτη μελετητή. Στην πρόσκληση 

του Δήμου ανταποκρίθηκε ο κος ΗΛΙΑΣ ΤΑΡΝΑΡΑΣ, Διπλωματούχος Μηχανικός 

Ε.Μ.Π., με έδρα στην Αθήνα, οδός Αιγαίου Πελάγους 80, με Α.Μ.13345, με πτυχίο 
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τάξης Β’ για τις κατηγορίες 13 & 16 και προσφορά ποσού 3.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) 

την οποία σας θέτω υπόψη. Η προσφορά αυτή δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% 

του ανώτατου ορίου αμοιβής του πτυχίου Α’ τάξης για την κατηγορία 13 (μελέτες 

υδραυλικών  έργων). 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

- Τις  διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

-  Την υπ’ αριθμ.2/11.01.2007 ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ, 

- Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007, 

- Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3316/2005, 

- Την αριθμ.Δ15/οικ/19263/2009 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 

1837/Β/03.09.09), 

- Την από 27.06.2011 εισηγητική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

- Την οικονομική προσφορά που κατατέθηκε στην Υπηρεσία 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Αναθέτει την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 

ΣΤΟ ΒΔ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ», στον κο ΗΛΙΑ ΤΑΡΝΑΡΑ, Διπλωματούχο 

Μηχανικός Ε.Μ.Π., με έδρα στην Αθήνα, οδός Αιγαίου Πελάγους 80, με Α.Μ.13345, 

με πτυχίο τάξης Β’ για τις κατηγορίες 13 & 16, έναντι του ποσού των 3.000,00 € 

(πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά του. 

Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τη σύμβαση ανάθεσης της μελέτης. 

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 3.690,00 € σε βάρος του ΚΑ 25-7413.006 του  

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011 για την εκπόνηση της 

μελέτης.  

Δ. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου 

αναδόχου και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Εκτός του ΦΠΑ, κάθε είδους φόροι, 

εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: 
«ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής» και 
κατακύρωση Αναδόχου 
Αρ. Απόφ.:92/2011    
     

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 πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ασφάλιση οχημάτων 
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και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής και κατακύρωση Αναδόχου» έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Την υπ’ αριθμ.12/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 60.000,00 euro. 

− Την υπ’ αριθμ.81/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού που αφορά την ασφάλιση των 

οχημάτων και διατέθηκε η απαιτούμενη για την ανάθεση της εργασίας πίστωση. 

− Την υπ’ αριθμ. 498/2011 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, περίληψη της 

οποίας αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στην 

ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και δημοσιεύθηκε στην τοπική 

εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ», κατά τα νόμιμα. 

− Ο διαγωνισμός διεξήχθη την 1η Ιουλίου 2011, ενώπιον Επιτροπής αποτελούμενη 

από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής α) Κωνσταντίνο Λεβαντή, Πρόεδρο – 

Δήμαρχο Λαυρεωτικής, β) Κωνσταντίνο Κατσίκη, γ) Κυριάκο Κατσουνάκη.  

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το με ημερομηνία 01.07.2011 

πρακτικό διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 1η Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να 

διενεργήσει τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ 

αριθμ.498/23.06.2011 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την εργασία 

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ. 

Περίληψη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε, κατά τα νόμιμα, στην τοπική 

εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ» και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κατωτέρω αναφερόμενοι: 

1. Κωνσταντίνος Λεβαντής, Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 

2. Κυριάκος Κατσουνάκης  

3. Κωνσταντίνος Κατσίκης 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην παραλαβή των φακέλων των προσφορών 

από τους ενδιαφερόμενους, καθώς και όσων είχαν κατατεθεί νωρίτερα στην 

Υπηρεσία. Οι φάκελοι μονογράφησαν και αριθμήθηκαν.  

Στο διαγωνισμό προσφορά κατέθεσαν οι ακόλουθοι: 

Α- INTERLIFE ΑΑΕΓΑ – Ασφαλιστική Εταιρεία, με έδρα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης,  

14ο km Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολύγυρου. 
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Αργότερα και μετά την παρέλευση της οριζόμενης από τη διακήρυξη ώρας 

(12:00) και αφού δεν παρουσιάσθηκε άλλος ενδιαφερόμενος, η Επιτροπή κήρυξε το 

τέλος της διαδικασίας επίδοσης προσφορών. 

Η Επιτροπή, ακολούθως, προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων με τα 

δικαιολογητικά και συντάχθηκε ο πίνακας των δικαιολογητικών, ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος πρακτικού. 

Η Επιτροπή αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής των συμμετεχόντων, 

αποφάσισε ότι η εταιρεία γίνεται δεκτή. 

Ακολούθως, τα μέλη της Επιτροπής μονοέγραψαν και αποσφράγισαν το 

φάκελο της οικονομικής προσφοράς, η οποία έχει ως ακολούθως:  

INTERLIFE ΑΑΕΓΑ – Ασφαλιστική Εταιρεία, με οικονομική προσφορά ποσού 

28.449,17 € + 23.192,42 €, συνολικά:  51.641,60 euro. 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

2. τις διατάξεις της παρ.9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως 

προστέθηκαν με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, 

3. την υπ’ αριθμ.81/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού και διατέθηκε η απαιτούμενη 

πίστωση, 

4. την υπ’ αριθμ.498/23.06.2011 διακήρυξη Δημάρχου, 

5. κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 
Υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού στην εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ – 

Ασφαλιστική Εταιρεία, με έδρα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης,  14ο km Ε.Ο. Θεσσαλονίκης 

– Πολύγυρου, με ΑΦΜ 094342626, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, η οποία στον παρών 

διαγωνισμό εκπροσωπήθηκε από τον κο Τσιλίκη Νικόλαο, με ΑΔΤ ΑΙ 514671, 

σύμφωνα με την κατατεθείσα οικονομική προσφορά της, στο συνολικό ποσό των  

51.641,60 €». 

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, 

μελέτησε το σχετικό φάκελο, έλαβε υπόψη κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

                                        Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Κατακυρώνει ως Ανάδοχο του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, που διεξήχθη 

στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής την 1η Ιουλίου του έτους 2011 και αφορά την 

ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής, την 

εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ – Ασφαλιστική Εταιρεία, με έδρα στη Θέρμη 
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Θεσσαλονίκης,  14ο km Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολύγυρου, με ΑΦΜ 094342626, 

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, η οποία στο διαγωνισμό εκπροσωπήθηκε από τον κο 

Τσιλίκη Νικόλαο, σύμφωνα με την κατατεθείσα οικονομική προσφορά της, στο 

συνολικό ποσό των 51.641,60 €. 

Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει την σύμβαση ανάθεσης της 

εργασίας. 

 

ΘΕΜΑ: Ακύρωση του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη 
Κτηματογράφησης – Πολεοδόμησης – Πράξη Εφαρμογής περιοχής Β’ 
κατοικίας «Βγέθι» Δήμου Κερατέας» και επαναδημοπράτησή του 
Αρ. Απόφ.:93/2011    
     

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  

«ακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης κτηματογράφησης – 

πολεοδόμησης – πράξη εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας «Βγέθι» δήμου Κερατέας 

και επαναδημποπράτησή του» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

το από 06.07.2011 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, όπου αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

1. Με την 121/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Κερατέας 

κατακυρώθηκε η ανάθεση της μελέτης «Μελέτη Κτηματογράφησης – Πολεοδόμησης – 

Πράξη Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας «Βγέθι» Δήμου Κερατέας» στη σύμπραξη 

των γραφείων μελετών «Λύσσιπος Α.Ε. – Μετρογεωνέτ Α.Ε. – Λιονή Αικατερίνη – 

Λιονής Μιχαήλ». 

2. το Ζ΄κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την 304/2010 απόφαση, έκρινε ότι η 

διαδικασία ανάθεσης της μελέτης μέχρι και την έκδοση της 121/2010 απόφασης της 

Δημαρχιακής Επιτροπής Κερατέας δια της οποίας κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού που αφορά την «Μελέτη Κτηματογράφησης – Πολεοδόμησης – Πράξη 

Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας «Βγέθι» Δήμου Κερατέας» δεν είναι νόμιμη. 

3. Κατά της απόφασης 304/2010 του Ζ’ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

ασκήθηκε αίτηση ανάκλησης της απόφασης τόσο από τον Δήμο Λαυρεωτικής, όσο και 

από τη σύμπραξη των γραφείων  μελετών «Λύσσιπος Α.Ε. – Μετρογεωνέτ Α.Ε. – 

Λιονή Αικατερίνη – Λιονής Μιχαήλ». 

4. Με την από 28.01.2011 απόφασή του το VI τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

απέρριψε την αίτηση ανάκλησης. 
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5. Ο Δήμος Λαυρεωτικής με την από 3.5.2011 αίτησή του άσκησε έφεση, η οποία, εν 

τούτοις, απερρίφθη με την 1653/11 απόφασή του από το Τμήμα Μείζονος – 

Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Εισηγούμαστε τα εξής: 

1. Να ακυρωθεί ο διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης του θέματος, καθώς και 

το σύνολο των διαδικασιών αυτού. 

2. Να επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη 

Κτηματογράφησης – Πολεοδόμησης – Πράξη Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας 

«Βγέθι» Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής». 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο, έλαβε 

υπόψη την από 06.07.2011 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και έπειτα από 

διαλογική συζήτηση 

                                        Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Ακυρώνει το διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη 

Κτηματογράφησης – Πολεοδόμησης – Πράξη Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας 

«Βγέθι» Δήμου Κερατέας», καθώς και το σύνολο των διαδικασιών αυτού. 

Β. Επαναπροκηρύττει  το διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη 

Κτηματογράφησης – Πολεοδόμησης – Πράξη Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας 

«Βγέθι» Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής». 

 
ΘΕΜΑ: Συντηρήσεις και επισκευές οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:94/2011    
     

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 «συντηρήσεων και επισκευών οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί 

«παροχής οδηγιών για την εφαρμογή του ΠΔ 28/80», η διαδικασία για την επισκευή, 

συντήρηση, αγορά ανταλλακτικών των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των 

ΟΤΑ κλπ, καθορίζεται από τις διατάξεις της αριθμ. 3373/390/20-3-1975 απόφασης 

Υπουργού Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-4-1975 

απόφαση Υπουργού Προεδρίας.  

Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής δεν διαθέτει δικά του 

συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων και έτσι η συντήρηση και επισκευή αυτών γίνεται 

σε ιδιωτικά συνεργεία. 
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Για όλες τις απαραίτητες επισκευαστικές εργασίες καθώς και την προμήθεια 

των ανταλλακτικών εισηγείται η αρμόδια «Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής 

Οχημάτων» η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.662/2011 απόφαση Δημάρχου, 

λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο «δελτίο ή εντολή επιθεώρησης» που 

εκδίδει κάθε φορά το Γραφείο Κίνησης. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων με τα 

από 04.07.2001, 15.07.2011 & 19.07.2011 πρακτικά της, εισηγείται την συντήρηση 

και επισκευή των ακολούθων οχημάτων: 

1. ΚΗΙ 3033 (επιβατικό): το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στο ηλεκτρικό του 

κύκλωμα με αποτέλεσμα να μη λειτουργούν τα εμπρόσθια φωτιστικά σώματα.  

2. ΚΗΙ 3071 (ημιφορτηγό): το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα κατά την εκκίνηση 

του κινητήρα. 

3. ΚΗΙ 3092 (κλειστό ημιφορτηγό): το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στη 

μικροφωνική του με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει χρήση αυτής. 

4. ΚΗΙ 6036 (απορριμματοφόρο): το όχημα παρουσιάζει στο ηλεκτρικό του 

κύκλωμα και στα φώτα πορείας του με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει χρήση του 

οχήματος σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

5. ΚΗΟ 5635 (απορριμματοφόρο): το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στα οπίσθια 

φώτα του με αποτέλεσμα να μη μπορεί να γίνει χρήση του οχήματος σύμφωνα με τον 

Κ.Ο.Κ. 

6.  ΚΗΟ 6040 (απορριμματοφόρο): το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στα φώτα 

κυκλοφορίας και στην κόρνα του με αποτέλεσμα να μη μπορεί να γίνει χρήση του 

οχήματος σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

7. ΚΗΟ 6047 (κλειστό ημιφορτηγό): το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στα φώτα 

κυκλοφορίας του με αποτέλεσμα να μη μπορεί να γίνει χρήση του οχήματος 

σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

8. ΚΗΟ 6093 (ημιφορτηγό): το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στα οπίσθια φώτα 

κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να γίνει χρήση του οχήματος σύμφωνα με 

τον Κ.Ο.Κ. 

9. ΚΗΥ 8431 (ημιφορτηγό – πυροσβεστικό): το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα 
στην ειδική σειρήνα την οποία φέρει. 

10.   ΜΕ 88161 (μηχανικό σάρωθρο): το μηχάνημα παρουσιάζει πρόβλημα στα 

οπίσθια φώτα κυκλοφορίας του, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να γίνει χρήση του 

οχήματος σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

11. ΜΕ 92120 (καλαθοφόρο): το μηχάνημα παρουσιάζει πρόβλημα στα φώτα 

δεικτών πορείας (φλας). 
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12. ΜΕ 88151 (ημιφορτηγό – πυροσβεστικό): το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα με 

το κλιματιστικό. 

13. ΚΗΟ 6171: το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στα φώτα δεικτών πορείας 

(φλας). 

14. ΚΗΗ 5536: το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα με το κλιματιστικό. 

15. ΚΗΙ 3020 MERCEDES (ειδικό όχημα μεταφοράς κάδων σταθμού 

μεταφόρτωσης): για το ειδικό όχημα στο οποίο ο ελκυστήρας (τράκτορας) είναι 

κατασκευής MERCEDES, απαιτείται η συντήρηση του υδραυλικού του κυκλώματος. 

16. ΚΗΙ 3020 MERCEDES (ειδικό όχημα μεταφοράς κάδων σταθμού 

μεταφόρτωσης): για το ειδικό όχημα απαιτείται η αντικατάσταση των οπίσθιων 

ελαστικών λόγω εκτεταμένης φθοράς. 

17. ΚΗΙ 7310 (ανατρεπόμενο ανοικτό φορτηγό): για το όχημα απαιτείται η 

αντικατάσταση των ελαστικών του λόγω εκτεταμένης φθοράς. 

18. ΚΗΙ 7331 (ανατρεπόμενο ανοικτό φορτηγό): για το όχημα απαιτείται η 

αντικατάσταση των ελαστικών του λόγω εκτεταμένης φθοράς. 

19. ΜΕ 42411 (εκσκαφέας): για το μηχάνημα απαιτείται η αντικατάσταση των 

εμπρόσθιων ελαστικών του λόγω εκτεταμένης φθοράς. 

20. ΜΕ 94682 (GREIDER VOLVO G930): το μηχάνημα έχει συμπληρώσει τον 

προβλεπόμενο αριθμό ωρών λειτουργίας (4.000h) και θα πρέπει να γίνει η 

προγραμματισμένη συντήρηση σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης του 

κατασκευαστή. 

21. ΜΕ 88161 – JOHNSTON 600 (αυτοκινούμενο σάρωθρο): για το μηχάνημα 

απαιτείται η αντικατάσταση των ειδικών στεγανών του σωλήνα αναρρόφησης λόγω 

εκτεταμένης φθοράς του. 

22. ΚΗΟ 6120 (απορριμματοφόρο): το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στο 

υποσύστημα υπερπλήρωσης του κινητήρα. 

23. ΜΕ 112570 (iveco – πυροσβεστικό): το όχημα έχει συμπληρώσει τον 

προβλεπόμενο αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων  (6.000 km) και θα πρέπει να γίνε ιη 

προγραμματισμένη συντήρηση σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης και 

κατασκευαστή. Επιπλέον χρειάζεται αντικατάσταση του κρυστάλλου παραθύρου του 

συνοδηγού. 

24. ΚΗΗ 2286 (ford – πυροσβεστικό): το όχημα έχει συμπληρώσει το χρονικό 

διάστημα του ενός έτους και θα πρέπει να γίνει η προγραμματισμένη συντήρηση 

σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή. 
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25. ΚΗΙ 3165 (επιβατικό Hyundai): το όχημα παρουσιάζει διάφορα προβλήματα, 

όπως υαλοκαθαριστήρες, μπαταρία, συντήρηση του συστήματος λίπανσης, 

συντήρηση του συστήματος έναυσης του κινητήρα. 

26. ΚΗΗ 5520 (φορτηγό MERCEDES ACTROS); Το όχημα έχει συμπληρώσει τον 

προβλεπόμενο αριθμό χιλιομέτρων και θα πρέπει να γίνει η προγραμματισμένη 

συντήρηση σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή. 

27. Μηχανικός εκσκαφέας (JCB 3CXC5M 4T): το μηχάνημα έχει συμπληρώσει τον 

προβλεπόμενο αριθμό ωρών λειτουργίας (500h) και θα πρέπει να γίνει η 

προγραμματισμένη συντήρηση σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης του 

κατασκευαστή. 

28. ΚΗΙ 3195 (MERCEDES ACTROS): το όχημα έχει συμπληρώσει το χρονικό 

διάστημα του ενός έτους λειτουργίας και θα πρέπει να γίνει η προγραμματισμένη 

συντήρηση σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή. 

29. ΚΗΙ 3020 (απορριμματοφόρο μεταφορά container): το όχημα παρουσιάζει 

πρόβλημα στο ηλεκτρικό κύκλωμα με αποτέλεσμα να μη λειτουργούν τα εμπρόσθια 

φωτιστικά σώματα και τα φωτιστικά σώματα του επικαθήμενου. 

30. ΚΗΙ 3088 (καδοφόρο): το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στα φωτιστικά και στα 

ενδεικτικά πορείας φώτα. 

31. ΚΗΗ 2221 (απορριμματοφόρο ανακύκλωσης): το όχημα παρουσιάζει 

πρόβλημα στα φωτιστικά του σώματα και πρόβλημα στη σύνδεση του συσσωρευτή. 

32. ΚΗΗ 5520: το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στο ηλεκτρικό του κύκλωμα και 

στα φώτα πορείας του με αποτέλεσμα να μη μπορεί να γίνει χρήση του οχήματος 

σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

33. ΚΗΙ 3024 (λεωφορείο): το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στα εμπρόσθια φώτα 

και στα φώτα όγκου με αποτέλεσμα να μη μπορεί να γίνει χρήση του οχήματος 

σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

34. ΚΗΟ 5635 (απορριμματοφόρο): το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στα φώτα 

κυκλοφορίας (εμπρός – πίσω) και στον φωτισμό φόρτωσης του με αποτέλεσμα να μη 

μπορεί να γίνει χρήση του οχήματος σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

35. ΚΗΟ 6039 (ημιφορτηγό ύδρευσης): το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα 

εκκίνησης του κινητήρα. 

36. ΚΗΟ 6040 (απορριμματοφόρο): το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στα φώτα 

κυκλοφορίας του με αποτέλεσμα να μη μπορεί να γίνει χρήση του οχήματος 

σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

37. ΚΗΟ 6133 (ημιφορτηγό ύδρευσης): το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στην 

στήριξη του εκκινητή (μίζα). 
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38. ΚΗΥ 8431 (ημιφορτηγό): το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στον εκκινητή 

(μίζα) και στον συσσωρευτή. 

39. ΜΕ 42411 (εκσκαφέας JCB): το μηχάνημα παρουσιάζει πρόβλημα στον 

εκκινητή (μίζα). 

40. ΜΕ 59553 (ακτοκαθαριστής): το μηχάνημα παρουσιάζει πρόβλημα στους 

συσσωρευτές. 

41. ΜΕ 94682 (μηχανικός διαμορφωτής – GRADER): το όχημα παρουσιάζει 

πρόβλημα με τα φώτα πορείας και εργασίας. 

42. ΚΗΟ 6040 (απορριμματοφόρο): το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στο 

σύστημα ανάρτησης κάδων. 

43. ΜΕ 42411 (εκσκαφέας JCB): το όχημα παρουσιάζει ρωγμή στην κάτω έδραση 

του βραχίονα εκσκαφής. 

44. ΜΕ 88161 – JONHSTON 600 (αυτοκινούμενο σάρωθρο): για το μηχάνημα 

απαιτείται η αντικατάσταση διαφόρων εξαρτημάτων και αναλώσιμων. 

45. ΚΗΙ 3195 (απορριμματοφόρο): το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στα 

φωτιστικά σώματα τα οποία θα πρέπει να αντικατασταθούν. 

46. ΚΗΗ 5504 (φορτηγό): το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα σε κάποιους 

διακόπτες χειρισμού οι οποίοι θα πρέπει να αντικατασταθούν. 

47. ΚΗΙ 3022 (λεωφορείο): το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στον εσωτερικό 

φωτισμό και σε κάποια επιμέρους στοιχεία του ηλεκτρικού του κυκλώματος τα οποία 

θα πρέπει να αντικατασταθούν. 

48. ΚΗΙ 3195 (απορριμματοφόρο): για το όχημα απαιτείται η αντικατάσταση των 

ελαστικών του λόγω εκτεταμένης φθοράς. 

49. ΚΗΟ 6120 (απορριμματοφόρο): για το όχημα απαιτείται η αντικατάσταση των 

ελαστικών του λόγω εκτεταμένης φθοράς. 

50. MAZDA BT – 50 (W811980) πυροσβεστικό όχημα: για το όχημα απαιτείται η 

αντικατάσταση των ελαστικών του λόγω εκτεταμένης φθοράς. 

51. MAZDA BT – 50 (W825845) πυροσβεστικό όχημα: για το όχημα απαιτείται η 

αντικατάσταση των ελαστικών του λόγω εκτεταμένης φθοράς. 

52. ΚΗΟ 6032 (απορριμματοφόρο): για το όχημα απαιτείται η αντικατάσταση των 

ελαστικών λόγω εκτεταμένης φθοράς. 

53. ΚΗΟ 6471 (απορριμματοφόρο): για το όχημα απαιτείται η επισκευή του 

ελαστικού με ειδικό επίθεμα (μασών). 

54. MAZDA BT- 50 (W811980) – πυροσβεστικό όχημα: για το όχημα απαιτείται η 

επισκευή του συστήματος εξαγωγής των καυσαερίων, η επισκευή του συστήματος 

πέδησης και η αποκατάσταση κάποιων μικροβλαβών. 
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55. ΜΕ 101575 (αυτοκινούμενο σάρωθρο): για το όχημα απαιτείται η εκτέλεση της 

προγραμματισμένης συντήρησης των 500h λειτουργίας. 

56. ΚΗΙ 7311 (λεωφορείο): το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στο σύστημα 

κλιματισμού. 

57. ΜΕ 62327 (ανυψωτικό όχημα): το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στο σύστημα 

ανάρτησης. 

58. ΚΗΙ 7307 MERCEDES (απορριμματοφόρο): για το όχημα θα πρέπει να γίνει 

προληπτική συντήρηση του κινητήρα και αποκατάσταση μικροφθορών. 

59. ΜΕ 66326 Μηχάνημα Έργων τύπου Εκσκαφέα: απαιτείται η προμήθεια 

συμπληρωματικών ανταλλακτικών. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

− Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80, περί «εκτέλεσης έργων & προμηθειών 

των ΟΤΑ», 

− Την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί «παροχής οδηγιών 

για την εφαρμογή του ΠΔ 28/80», 

− Την υπ’ αριθμ. 3373/390/20-3-1975 απόφασης Υπουργού Προεδρίας, όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας, 

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

− Τα με ημερομηνία 04.07.2001, 15.07.2011 & 19.07.2011 πρακτικά της 

Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

1. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3033 επιβατικού οχήματος στον κο Δημητρίου 

Κ. Ιωάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, οδός Β. Αλεξάνδρου, 

με ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 86,10 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 86,10 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

2. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3071 φορτηγού, στον κο Δημητρίου Κ. Ιωάννη, 

ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, οδός Β. Αλεξάνδρου, με ΑΦΜ 

037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 104,55 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 104,55 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011 για την εκτέλεση της εργασίας. 
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3. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3092 κλειστού ημιφορτηγού, στον κο 

Δημητρίου Κ. Ιωάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, οδός Β. 

Αλεξάνδρου, με ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 61,50 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 61,50 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

4. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 6036- Απορριμματοφόρου στον κο Δημητρίου 

Κ. Ιωάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, οδός Β. Αλεξάνδρου, 

με ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 418,20 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 418,20 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

5. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 5635- Απορριμματοφόρου στον κο Δημητρίου 

Κ. Ιωάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, οδός Β. Αλεξάνδρου, 

με ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 61,50 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 61,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

6. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6040- Απορριμματοφόρου στον κο Δημητρίου 

Κ. Ιωάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, οδός Β. Αλεξάνδρου, 

με ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 61,50 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 61,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

7. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6047- κλειστού ημιφορτηγού στον κο 

Δημητρίου Κ. Ιωάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, οδός Β. 

Αλεξάνδρου, με ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 30,75 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 30,75 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

8. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6093- ημιφορτηγού στον κο Δημητρίου Κ. 

Ιωάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, οδός Β. Αλεξάνδρου, με 

ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 55,35 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 55,35 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 
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9. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΥ 8431- ημιφορτηγού πυροσβεστικού στον κο 

Δημητρίου Κ. Ιωάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, οδός Β. 

Αλεξάνδρου, με ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 24,60 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 34,60 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

10. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 88161 – μηχανικού σαρώθρου στον κο 

Δημητρίου Κ. Ιωάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, οδός Β. 

Αλεξάνδρου, με ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 73,80 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 73,80 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

11. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 92120 καλαθοφόρου στον κο Δημητρίου Κ. 

Ιωάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, οδός Β. Αλεξάνδρου, με 

ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 43,05 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 43,05 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

12. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 88151 – ημιφορτηγού πυροσβεστικού στον κο 

Δημητρίου Κ. Ιωάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, οδός Β. 

Αλεξάνδρου, με ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 49,20 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 49,20 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

13. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6171 στον κο Δημητρίου Κ. Ιωάννη, 

ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, οδός Β. Αλεξάνδρου, με ΑΦΜ 

037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 116,85 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 116,85 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

14. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5536 στον κο Δημητρίου Κ. Ιωάννη, 

ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, οδός Β. Αλεξάνδρου, με ΑΦΜ 

037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 319,80 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 319,80 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 
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15. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3020 MERCEDES Ειδικού Οχήματος 

Μεταφοράς Κάδων Σταθμού Μεταφόρτωσης, στην εταιρεία Α. Καούσης Α.Ε. – 

Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών, με έδρα στο Αιγάλεω, Ιερά Οδός 162, με ΑΦΜ 

094036579, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, στο ποσό των 410,05 € και την προμήθεια των 

ανταλλακτικών στο ποσό των 319,78 €. Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο 

ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 410,05 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 319,78 € 

σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για τη προμήθεια των ανταλλακτικών. 

16. Αναθέτει την αντικατάσταση των ελαστικών του ΚΗΙ 3020 MERCEDES 

Ειδικού Οχήματος Μεταφοράς Κάδων Σταθμού Μεταφόρτωσης, στον κο Πέππα 

Μιλτιάδη, εμπόριο ελαστικών – βουλκανιζατέρ, με έδρα στη Λ. Αθηνών – Σουνίου 21, 

Κερατέα, με ΑΦΜ 010503030, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 2.800,02 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 2.800,02 € σε βάρος του ΚΑ 20-7135.001 του 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

17. Αναθέτει την αντικατάσταση των ελαστικών του ΚΗΙ 7310 ανατρεπόμενου 

ανοιχτού φορτηγού, στον κο Πέππα Μιλτιάδη, εμπόριο ελαστικών – βουλκανιζατέρ, 

με έδρα στη Λ. Αθηνών – Σουνίου 21, Κερατέα, με ΑΦΜ 010503030, Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου, στο ποσό των 3.405,28 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 3.405,28 € σε βάρος του ΚΑ 20-7135.001 του 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

18. Αναθέτει την αντικατάσταση των ελαστικών του ΚΗΙ 7331 ανατρεπόμενου 

ανοιχτού φορτηγού, στον κο Πέππα Μιλτιάδη, εμπόριο ελαστικών – βουλκανιζατέρ, 

με έδρα στη Λ. Αθηνών – Σουνίου 21, Κερατέα, με ΑΦΜ 010503030, Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου, στο ποσό των 3.405,28 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 3.405,28 € σε βάρος του ΚΑ 20-7135.001 του 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

19. Αναθέτει την αντικατάσταση των εμπρόσθιων ελαστικών του ΜΕ 42411 

εκσκαφέα, στον κο Πέππα Μιλτιάδη, εμπόριο ελαστικών – βουλκανιζατέρ, με έδρα 

στη Λ. Αθηνών – Σουνίου 21, Κερατέα, με ΑΦΜ 010503030, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο 

ποσό των 500,02 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 500,02 € σε βάρος του ΚΑ 20-7135.001 του 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

20. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 94682 GREIDER VOLVO G930, στην εταιρεία 

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε., με έδρα στην Αθήνα, Λεωφόρο Αθηνών 71, με 
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ΑΦΜ 094017203, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, στο ποσό των 1.200,00 € και την 

προμήθεια των ανταλλακτικών στο ποσό των 3.303,78 €. Στις ανωτέρω τιμές δε 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 23%. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.476,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 4.889,59 € 

σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για τη προμήθεια των ανταλλακτικών. 

21. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 88161 – JOHNSTON 600 (Αυτοκινούμενου 

σαρώθρου) στην εταιρεία ΣΙΔΕΡΗΣ Ι.Μ., με έδρα στην Παιανία, Φιλικής Εταιρείας 46, 

με ΑΦΜ 115308694, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, στο ποσό των 307,50 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 307,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας 

22. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6120 – Απορριμματοφόρου στον κο Λουκά Η. 

Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με 

ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 400,00 € και την προμήθεια των 

απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 1.153,06 €. Στις τιμές δεν 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 492,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 1.418,26 € 

σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

23. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 112570 IVECO - πυροσβεστικού στην εταιρεία 

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε., με έδρα στην Αθήνα, οδός Ορφέως 114, Ρουφ 

με ΑΦΜ 094007885, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, στο ποσό των 98,00 € και την 

προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 282,89 € (μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Επιπλέον, αναθέτει την αντικατάσταση 

κρυστάλλου παραθύρου συνοδηγού στο ποσό των 49,00 € για την εργασία και την 

προμήθεια ανταλλακτικών στο ποσό των 58,59 €, πλέον ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 180,81 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 420,40 € 

σε βάρος του ΚΑ 70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

24. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2286- Πυροσβεστικού Οχήματος στην εταιρεία 

ΤΣΟΚΑΣ ΜΟΤΟΡΣ ΑΕΒΕ, με έδρα στο Κορωπί, Λεωφόρος Παιανίας - 

Μαρκοπούλου, με ΑΦΜ 999590886, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, στο ποσό των 135,79 € 

και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 242,93 € (μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  
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Διαθέτει πίστωση ποσού 135,79 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 242,93 € 

σε βάρος του ΚΑ 70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

25. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ επιβατικού HYUNDAI στον κο Λουκά Η. 

Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με 

ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 160,00 € και την προμήθεια των 

απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 360,63 €. Στις τιμές δεν 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 196,80 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 443,57 € 

σε βάρος του ΚΑ 10-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

26. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5520 φορτηγού Ι.Χ. στον κο Λουκά Η. 

Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με 

ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 260,00 € και την προμήθεια των 

απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 801,39 €. Στις τιμές δεν 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 319,80 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 985,71 € 

σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

27. Αναθέτει την επισκευή του JCB μηχανικού εκσκαφέα στην εταιρεία  

UNITRACK A.E.E., με έδρα στο 18ο km Ε.Ο. Αθηνών- Κορίνθου, στον Ασπρόπυργο, 

με ΑΦΜ 094366624, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, στο ποσό των 288,28 € και την 

προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 338,07 €. Στις τιμές δεν 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 354,58 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 415,83 € 

σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

28. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3195 απορριμματοφόρου στον κο Λουκά Η. 

Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με 

ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 160,00 € και την προμήθεια των 

απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 523,99 €. Στις τιμές δεν 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 196,80 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 644,50 € 

σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 
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29. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3020 απορριμματοφόρου μεταφοράς 

container, στον κο Χρήστο Γκίνη, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στην Αγία 

Τριάδα Κερατέας, με ΑΦΜ 040226413, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 159,90 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 159,90 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

30. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3088 καδοφόρου, στον κο Χρήστο Γκίνη, 

ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, με ΑΦΜ 040226413, 

Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 98,40 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 98,40 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

31. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2221 απορριμματοφόρου ανακύκλωσης, στον 

κο Χρήστο Γκίνη, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, με 

ΑΦΜ 040226413, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 86,10 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 56,10 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

32. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5520 οχήματος, στον κο Χρήστο Γκίνη, 

ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, με ΑΦΜ 040226413, 

Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 147,60 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 147,60 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

33. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3024 λεωφορείου, στον κο Χρήστο Γκίνη, 

ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, με ΑΦΜ 040226413, 

Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 86,10 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 86,10 € σε βάρος του ΚΑ 15-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

34. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 5635 απορριμματοφόρου, στον κο Χρήστο 

Γκίνη, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, με ΑΦΜ 

040226413, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 344,40 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 344,40 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

35. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6039 ημιφορτηγού ύδρευσης, στον κο Χρήστο 

Γκίνη, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, με ΑΦΜ 
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040226413, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 246,00 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 246,00 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

36. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6040 απορριμματοφόρου, στον κο Χρήστο 

Γκίνη, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, με ΑΦΜ 

040226413, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 110,70 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 110,70 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

37. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6133 ημιφορτηγού ύδρευσης, στον κο Χρήστο 

Γκίνη, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, με ΑΦΜ 

040226413, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 61,50 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 61,50 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

38. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΥ 8431 ημιφορτηγού, στον κο Χρήστο Γκίνη, 

ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, με ΑΦΜ 040226413, 

Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 356,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 356,00 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

39. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 42411 εκσκαφέα JCB, στον κο Χρήστο Γκίνη, 

ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, με ΑΦΜ 040226413, 

Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 282,90 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 282,90 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

40. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 59553 ακτοκαθαριστή, στον κο Χρήστο Γκίνη, 

ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, με ΑΦΜ 040226413, 

Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 282,90 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 282,90 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

41. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 94682 μηχανικού διαμορφωτήρα – GRADER, 

στον κο Χρήστο Γκίνη, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στην Αγία Τριάδα 

Κερατέας, με ΑΦΜ 040226413, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 295,20 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 295,20 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

42. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6040 απορριμματοφόρου, στο συνεργείο 

ΑΦΟΙ Ν. & Ι. ΛΙΑΓΚΗΣ Ο.Ε., με έδρα στην Κερατέα, Αγία Τριάδα, με ΑΦΜ 

081180447, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 123,00 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 123,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

43. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 42411 εκσκαφέα JCB, στο συνεργείο ΑΦΟΙ Ν. 

& Ι. ΛΙΑΓΚΗΣ Ο.Ε., με έδρα στην Κερατέα, Αγία Τριάδα, με ΑΦΜ 081180447, Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου, στο ποσό των 92,25 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 92,25 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

44. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 88161 – JOHNSTON 600 (Αυτοκινούμενου 

σαρώθρου) στην εταιρεία ΣΙΔΕΡΗΣ Ι.Μ., με έδρα στην Παιανία, Φιλικής Εταιρείας 46, 

με ΑΦΜ 115308694, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, στο ποσό των 300,00 € και την προμήθεια 

των απαιτούμενων ανταλλακτικών στο ποσό των 2.145,00 (μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 369,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 2.638,35 € 

σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

45. Αναθέτει την προμήθεια των ανταλλακτικών για την επισκευή του ΚΗΙ 3195 

απορριμματοφόρου στον κο Νικόλαο Γκικαράκη, με έδρα στο Λαύριο, οδός 

Στράβωνος 5 – 7, με ΑΦΜ 017749049, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 95,94 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 95,94 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την ανωτέρω προμήθεια. 

46. Αναθέτει την προμήθεια των ανταλλακτικών για την επισκευή του ΚΗΗ 5504 

φορτηγού στον κο Νικόλαο Γκικαράκη, με έδρα στο Λαύριο, οδός Στράβωνος 5 – 7, 

με ΑΦΜ 017749049, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 28,79 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 28,79 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την ανωτέρω προμήθεια. 

47. Αναθέτει την προμήθεια των ανταλλακτικών για την επισκευή του ΚΗΙ 3022 

Λεωφορείου στον κο Νικόλαο Γκικαράκη, με έδρα στο Λαύριο, οδός Στράβωνος 5 – 
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7, με ΑΦΜ 017749049, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 200,74 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 200,74 € σε βάρος του ΚΑ 10-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την ανωτέρω προμήθεια. 

48. Αναθέτει την αντικατάσταση ελαστικών του ΚΗΙ 3195 απορριμματοφόρου στον 

κο Λιέπουρη Παναγιώτη, εμπόριο ελαστικών – βουλκανιζατέρ, με έδρα στη Λ. 

Αθηνών – Σουνίου, 28ης Οκτωβρίου, Κερατέα, με ΑΦΜ 022119600, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, 

στο ποσό των 3.321,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 3.321,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-7135.001 του 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την ανωτέρω προμήθεια. 

49. Αναθέτει την αντικατάσταση ελαστικών του ΚΗΟ 6120 απορριμματοφόρου 

στον κο Λιέπουρη Παναγιώτη, εμπόριο ελαστικών – βουλκανιζατέρ, με έδρα στη Λ. 

Αθηνών – Σουνίου, 28ης Οκτωβρίου, Κερατέα, με ΑΦΜ 022119600, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, 

στο ποσό των 3.321,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 3.321,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-7135.001 του 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την ανωτέρω προμήθεια. 

50. Αναθέτει την αντικατάσταση ελαστικών του MAZDA BT-50 πυροσβεστικού 

οχήματος (W811980) στον κο Λιέπουρη Παναγιώτη, εμπόριο ελαστικών – 

βουλκανιζατέρ, με έδρα στη Λ. Αθηνών – Σουνίου, 28ης Οκτωβρίου, Κερατέα, με 

ΑΦΜ 022119600, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 615,00 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

51. Διαθέτει πίστωση ποσού 615,00 € σε βάρος του ΚΑ 70-7135.002 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου έτους 2011 για την προμήθεια. 

52.  Αναθέτει την αντικατάσταση ελαστικών του MAZDA BT-50 πυροσβεστικού 

οχήματος (W885845) στον κο Λιέπουρη Παναγιώτη, εμπόριο ελαστικών – 

βουλκανιζατέρ, με έδρα στη Λ. Αθηνών – Σουνίου, 28ης Οκτωβρίου, Κερατέα, με 

ΑΦΜ 022119600, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 615,00 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 615,00 € σε βάρος του ΚΑ 70-7135.002 του 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την ανωτέρω προμήθεια. 

μού εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την ανωτέρω προμήθεια. 

53. Αναθέτει την αντικατάσταση ελαστικών του ΚΗΟ 6032 απορριμματοφόρου 

στον κο Λιέπουρη Παναγιώτη, εμπόριο ελαστικών – βουλκανιζατέρ, με έδρα στη Λ. 

Αθηνών – Σουνίου, 28ης Οκτωβρίου, Κερατέα, με ΑΦΜ 022119600, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, 

στο ποσό των 3.321,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 3.321,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-7135.001 του 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την ανωτέρω προμήθεια. 

54. Αναθέτει την επισκευή του ελαστικού με ειδικό επίθεμα (μασών) του ΚΗΟ 

6471 απορριμματοφόρου στον κο Λιέπουρη Παναγιώτη, εμπόριο ελαστικών – 

βουλκανιζατέρ, με έδρα στη Λ. Αθηνών – Σουνίου, 28ης Οκτωβρίου, Κερατέα, με 

ΑΦΜ 022119600, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 49,20 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 49,20 € σε βάρος του ΚΑ 20-7135.001 του 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την ανωτέρω προμήθεια. 

55. Αναθέτει την επισκευή του MAZDA BT-50 (W811980) στον κο Λουκά Η. 

Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με 

ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 150,00 € και την προμήθεια των 

απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 52,00 €. Στις τιμές δεν 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 184,50 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 63,96 € σε 

βάρος του ΚΑ 70-6621 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

56. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ101575 αυτοκινούμενου σαρώθρου στον κο 

Λουκά Η. Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου 

Βελώνη, με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 120,00 € και την 

προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 527,30 €. Στις τιμές δεν 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 147,60 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 648,58 € 

σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

57. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7311 Λεωφορείου στον κο Λουκά Η. Μοσχονά, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με ΑΦΜ 

069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 190,65 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 190,65 € σε βάρος του ΚΑ 15-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

58. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 62327 ανυψωτικού οχήματος στον κο Λουκά Η. 

Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, με 

ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 200,00 € και την προμήθεια των 

απαραίτητων ανταλλακτικών στο ποσό των 140,00 €. Στις τιμές δεν 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 246,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 172,20 € 

σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

59. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7307 MERCEDES απορριμματοφόρου στην 

εταιρεία ABO DEMAN A.B.E.E., με έδρα στη Μάνδρα Αττικής, 26ο km Π.Ε.Ο. 

Αθηνών – Θηβών, με ΑΦΜ 998381403, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, στο ποσό των 

2.279,35 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 2.279,35 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

60. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 66326 μηχανήματος έργων τύπου εκσκαφέα 

στην εταιρεία ERGOTRAK A.E., με έδρα στη θέση Πάτημα, Μάνδρα Αττικής, με ΑΦΜ 

094394592, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, στο ποσό των 910,69 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 910,69 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

61. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις εκτέλεσης 

εργασιών επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών. 

62. Τα σχετικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στα ονόματα των δικαιούχων 

αναδόχων και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Εκτός του ΦΠΑ, κάθε είδους φόροι, 

εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν τους Αναδόχους. 

 

ΘΕΜΑ: Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και 
αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στην Κερατέα του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.:95/2011    
     
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  

«οριστικής παραλαβής της μελέτης: Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση 

αμιαντοσωλήνων στην Κερατέα του Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.64/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 

απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. Η συγκεκριμένη μελέτη ανήκει στην κατηγορία 13 (υδραυλικές 

μελέτες). Η ανάθεση έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του 

Ν.3463/2006 και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3316/2005. 
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Η σύνταξη της μελέτης ανατέθηκε στον κο Χρήστο Κοσμά, Αγρονόμο – 

Τοπογράφο Μηχανικό, με Α.Μ. 22831, με έδρα στην Αθήνα, οδός Ισμήνης 17, με 

ΑΦΜ 121324545, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, έναντι του ποσού των 9.750,00 euro (πλέον 

ΦΠΑ). 

Στις 06.07.2011 ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας ενέκρινε την ανωτέρω 

μελέτη και πιστοποίησε ότι η μελέτη έχει ποσοτικά και ποιοτικά περατωθεί, ο δε 

ανάδοχος έχει συμμορφωθεί με τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του.  

Η έγκριση και η παραλαβή της μελέτης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 37 του Ν.3316/2005. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

- Τις  διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3316/2005, 

- Την υπ’ αριθμ. 64/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε 

η απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης, 

- Την με ημερομηνία 06.07.2011 εγκριτική απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει και παραλαμβάνει την μελέτη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», η οποία εκπονήθηκε και παραδόθηκε εμπρόθεσμα από τον κο 

Χρήστο Κοσμά, Αγρονόμο – Τοπογράφο Μηχανικό, μελετητή πτυχίου Α’ τάξης, με 

Α.Μ. 22831, με έδρα στην Αθήνα, οδός Ισμήνης 17, με ΑΦΜ 121324545, Δ.Ο.Υ. 

Παλλήνης. 

 

ΘΕΜΑ: Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Εκπόνηση σχεδίων αποτύπωσης 
της υφιστάμενης και μελλοντικής κατάστασης των επεμβάσεων στο 
συγκρότημα 2ου – 4ου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου» 
Αρ. Απόφ.:96/2011    
     
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  

«οριστικής παραλαβής της μελέτης: Εκπόνηση σχεδίων αποτύπωσης της 

υφιστάμενης και μελλοντικής κατάστασης των επεμβάσεων στο συγκρότημα 2ου – 4ου 

Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.26/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 

απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 
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ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 2ΟΥ – 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ. Η συγκεκριμένη 

μελέτη ανήκει στην κατηγορία 6 (αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων). Η ανάθεση 

έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και τις σχετικές 

διατάξεις του Ν.3316/2005. 

Η σύνταξη της μελέτης ανατέθηκε στον κο ΖΑΝΝΗ ΠΙΤΑΚΙΔΗ, Αρχιτέκτονα - 

Μηχανικό, με έδρα στην Αθήνα, οδός Λητούς 2, με Α. Μ. Πτυχίου Μελετητή 18724, 

τάξης Α’ για τις κατηγορίες 6 & 7, έναντι του ποσού των 4.000,00 euro (πλέον ΦΠΑ). 

Στις 29.04.2011 ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας ενέκρινε την ανωτέρω 

μελέτη και πιστοποίησε ότι η μελέτη έχει ποσοτικά και ποιοτικά περατωθεί, ο δε 

ανάδοχος έχει συμμορφωθεί με τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του.  

Η έγκριση και η παραλαβή της μελέτης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 37 του Ν.3316/2005. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

- Τις  διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3316/2005, 

- Την υπ’ αριθμ. 26/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε 

η απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης, 

- Την με ημερομηνία 29.04.2011 εγκριτική απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει και παραλαμβάνει την μελέτη «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 2ΟΥ – 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ», η οποία εκπονήθηκε 

και παραδόθηκε εμπρόθεσμα από τον κο ΖΑΝΝΗ ΠΙΤΑΚΙΔΗ, Αρχιτέκτονα - 

Μηχανικό, με έδρα στην Αθήνα, οδός Λητούς 2, με Α. Μ. Πτυχίου Μελετητή 18724, 

τάξης Α’ για τις κατηγορίες 6 & 7. 

 

ΘΕΜΑ: Κλήση ΟΣΚ ΑΕ για όρκιση πραγματογνώμονα  
Αρ. Απόφ.:97/2011    
     

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  «κλήσης ΟΣΚ ΑΕ για όρκιση πραγματογνώμονα» έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την από 16.06.2011 και με αριθμό κατάθεσης 107884/2011 
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κλήση της ΟΣΚ ΑΕ για όρκιση πραγματογνώμονα στη μεταξύ αυτής και του Γεωργίου 

Σαντή αντιδικίας, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Επιπλέον, γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το από 07.07.2011 

σχετικό έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, στο οποίο εκτίθεται και το 

ιστορικό της υπόθεσης της εν λόγω αντιδικίας, στην οποία ο Δήμος αρχικώς είχε 

αναμειχθεί και εν συνεχεία είχε αποσυρθεί από την υπόθεση. 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος πρότεινε ο Δήμος να τηρήσει την ίδια στάση 

περί μη ανάμειξης στην αντιδικία, εμμένοντας σε προγενέστερες αποφάσεις της 

Δημαρχιακής Επιτροπής. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη το από 07.07.2011 

έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Νε εμμείνει ο Δήμος στις προγενέστερες αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής, 

περί μη ανάμειξης στην αντιδικία μεταξύ ΟΣΚ Α.Ε. και Γεωργίου Σαντή. 

 

ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.:98/2011    
     

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 «διάθεσης πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθορίζονται οι αρμοδιότητες 

της Οικονομικής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων είναι η έγκριση των δαπανών και η 

διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ 

αριθμ.πρωτ:15362/15.07.2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του 

Δήμου οικονομικού έτους 2011. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και το υπ’ αριθμ. πρωτ:15362/15.07.2011 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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Εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Α/Α Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥ/ΣΜ

ΟΣ 

ΖΗΤΟΥΜΕ
ΝΗ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤ
ΟΔΟΤΗΣ

ΗΣ 

1.  10-7133 Κατασκευή & τοποθέτηση αρχειοθηκών στο 
δημοτικό κατάστημα Λαυρεωτικής 8.000,00 € 2.902,80 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

2.  15-6613 Προμήθεια εντύπων και μηχανογραφικού 
υλικού 7.500,00 € 2.939,70 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

3.  10-
6654.003 

Προμήθεια  Μελανιών για τις διοικητικές 
υπηρεσίες 

8.391,42 € 
3.905,84 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 
Προμήθεια  Μελανιών για τις διοικητικές 
υπηρεσίες 418,45 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

4.  15-7134 

Προμήθεια Φωτοτυπικού Μηχανήματος για 
το ΚΕΠ Κερατέας 

2.000,00 € 
977,85 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 
Προμήθεια  συσκευών φαξ για το ΚΕΠ 
Κερατέας  688,80 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

5.  25-
6261.001 

Απεντόμωση & μυοκτονία στον Βιολογικό 
Καθαρισμό Κερατέας 6.000,00 € 159,90 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

6.  10-7134 Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος και 
φαξ για το γραφείο Δ.Σ. 19.000,00 € 1.322,25 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

7.  25-
6264,004 

Αντικατάσταση ενός ομαλού εκκινητή & 
παρελκόμενα σύνδεσης για το αντλιοστάσιο 
της Αμάχαιρης 10.000,00 € 

4.059,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

Προμήθεια οπτικο-ηλεκτρονικού 
αισθητηρίου για το αντλιοστάσιο της 
Καμάριζας 

824,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

8.  25-
6264.001 

Συμβόλαιο Συντήρησης & Έκτακτης 
Αναγκής Αντλιών-Πιεστικών   10.000,00 € 7.195,50 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

9.  35-6662 Προμήθεια  Η/Μ Εξοπλισμού δυο (2) 
Σιντριβανιών (Πλ. Ηρώων-Πλ.Αγίου Δημ.) 6.000,00 € 4.052,85 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

10.  10-6634 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας για τα 
δημοτικά καταστήματα 4.500,00 € 500,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

11.  10-6651 Προμήθεια προγράμματος ERGO-WIN 32 
για την Τεχνική Υπηρεσία 500,00 € 369,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

12.  20-6463 Έξοδα δημοσίευσης προκήρυξης για 
πρόσληψη εποχικού προσωπικού 4.000,00 € 209,75 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

13.  30-
7425.015 

Εργασία ενεργειακής επιθεώρησης του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Κερατέας 6.190,83 € 3.649,83 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

14.  00-6492 Ελάχιστη αμοιβή δικηγόρου για παράσταση 
στο ΣτΕ 11.063,00 € 603,93 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

15.  30-7413.015 Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης για την 
οριοθέτηση ρεμάτων στην περιοχή Θορικού 6.765,00 € 6.765,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

16.  30-
7425.005 

Τοπογραφικές εργασίες αποτύπωσης 
ιδιοκτησιών Δήμου Λαυρεωτικής 14.022,00 € 14.022,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

17.  10-
6261.001 Διαμόρφωση γραφείων Δήμου Λαυρεωτικής 36.000,00 € 16.760,73 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

18.  20-6635 Προμήθεια γαντιών για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό του δήμου 500,00 € 500,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

19.  45-6654 Προμήθεια γαντιών για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό του δήμου 1.000,00 € 1.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

20.  35-6635 Προμήθεια γαντιών για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό του δήμου 500,00 € 300,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 
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21.  70-6635 Προμήθεια γαντιών για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό του δήμου 2.000,00 € 700,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

22.  30-
7336.009 

Ανακατασκευή χλοοτάπητα Δημοτικού 
Σταδίου Κερατέας 15.000,00 € 15.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

23.  10-6615.001 
Φωτοτυπίες ασπρόμαυρες & σχεδίων για το 
Δ.Σ. λόγω βλάβης φωτοτυπικού 
μηχανήματος Δήμου 

3.000,00 € 840,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

24.  10-6255 Υπηρεσία συστήματος ασφαλείας 
Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας 700,00 € 259,90 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

25.  00-6494 Αμοιβή Δικαστικού Επιμελητή για επιδόσεις 
εγγράφων του Δήμου 1.000,00 € 530,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

26.  10-6265 Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων 7.000,00 € 3.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

27.  10-7135 Προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος για 
την Οικονομική Υπηρεσία 5.000,00 € 504,30 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

28.  10-
6261.001 

Προμήθεια φλουσόμετρου & λοιπά για το 
Δημοτικό Κατάστημα 36.000,00 € 165,15 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

29.  25-7131.001 
Προμήθεια φασματοφωτόμετρου για τις 
εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού 
Κερατέας 

9.168,95 € 4.753,95 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

30.  20-6277 Πλύση & απολύμανση κάδων 
απορριμμάτων 25.000,00 € 22.500,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

31.  35-6414 Μεταφορά νερού για την αναδάσωση στα 
Λεγραινά 2.500,00 € 2.500,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

32.  70-
6414.002 

Μεταφορά νερού για κατάσβεση πυρκαγιών 
- αναδάσωση 2.500,00 € 2.500,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

33.  35-7135 Προμήθεια ξυλείας για τις εργασίες 
καταπολέμησης εντόμου για φοινικοειδή 8.000,00 € 167,99 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

34.  35-7135 Προμήθεια beck γκαζόν για τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας Πρασίνου 8.000,00 € 93,48 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

35.  35-7135 Προμήθεια εξοπλισμού για την Υπηρεσία 
Πρασίνου 8.000,00 € 1.780,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

36.  35-6692 Προμήθεια φυτών & κηπευτικού χώματος 6.000,00 € 2.870,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

37.  30-
6261.005 

Σιδηρουργικές εργασίες στο 1ο Γυμνάσιο 
Λαυρίου 22.907,34 € 3.236,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

38.  30-
6261.004 

Σιδηρουργικές εργασίες στο 10 - 30 
Νηπιαγωγείο Λαυρίου 25.000,00 € 700,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

39.  10-6614 
Προμήθεια ραφιών τύπου dexion για το 
αρχείο στο Δημοτικό Κατάστημα 
Λαυρεωτικής 

9.700,00 € 219,20 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

40.  45-
7135.002 

Προμήθεια σκάλας για το Νεκροταφείο 
Λαυρίου 5.000,00 € 313,90 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

41.  15-6471 Τοποθέτηση χημικών τουαλετών 55.500,00 € 7.900,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

42.  15-6471 Προμήθεια καρεκλών  55.000,00 € 4.305,00 ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

43.  30-
6662.003 Προμήθεια αδρανών υλικών 15.000,00 € 1.354,50 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

44.  15-
6693.001 

Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων 
ζώων 25.000,00 € 12.523,72 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

45.  10-6611 
Προμήθεια βιβλίου για πρόγραμμα 
επιδοτήσεων για την εκπαίδευση & τον 
πολιτισμό (ΕΣΠΑ) 

5.000,00 € 142,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

46.  00-
6053.005 Εργοδοτική Εισφορά Ταμείου Νομικών 13.886,98 € 6.254,98 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

47.  00-6492 Δικαστικά έξοδα & εκτέλεση δικαστικών 
αποφάσεων 28.500,00 € 11.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 
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48.  10-
6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ 1.650,00 € 1.322,25 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

49.  15-6641 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για 
κίνηση μεταφορικών μέσων 6.000,00 € 3.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

50.  30-
6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ 18.303,17 € 10.632,08 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

51.  -8111 Αμοιβές για έξοδα προσωπικού - δικαστική 
απόφαση 

206.000,00 
€ 54.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

52.  00-
6411.001 Έξοδα κίνησης , διόδια κλπ 1.000,00 € 1.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

53.  00-6492 Δικαστικά έξοδα & εκτέλεση δικαστικών 
αποφάσεων 28.500,00 € 14.720,72 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

54.  10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 
αυτοκινήτων 1.100,00 € 500,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

55.  10-6411 Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων - 
καύσιμα, λιπαντικά 2.000,00 € 1.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

56.  15-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 
αυτοκινήτων 1.700,00 € 700,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

57.  20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 9.000,00 € 6.525,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

58.  20-6411 Δαπάνες διοδίων 22.000,00 € 10.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

59.  25-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 4.000,00 € 2.219,45 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

60.  25-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 4.500,00 € 4.500,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

61.  35-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.500,00 € 1.177,78 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

62.  70-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 € 1.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

63.  30-7312.011 Συμπληρωματικά έργα κατασκευής 
εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Γ' φάση 27.210,41 € 307,04 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

64.  20-6231 Μίσθωμα Πετρολιάγκη Α' τετραμήνου 2011 1.211,97 € 379,44 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

65.  00-6452 Συνδρομή στην ιστοσελίδα ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ 3.500,00 € 1.845,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

66.  25-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για το 
προσωπικό της Υπηρεσίας Ύδρευσης 38.000,00 € 38.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

67.  30-
7135.001 Προμήθεια οριοδεικτών επαναφερόμενων  5.000,00 € 3.551,63 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

68.  30-
6054.001 

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού 5.176,00 € 4.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

69.  30-
7323.004 Διάνοιξη οδών οικισμού Λεγραινών 157.000,00 50.000,00 ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 
 

 

ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων για τη λειτουργία της 7ης Παιδικής Εξοχής – 
Κατασκήνωση Κερατέας 
Αρ. Απόφ.:99/2011    
     

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 «διάθεσης πιστώσεων για τη λειτουργία της 7ης Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωση 

Κερατέας», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ 
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αριθμ.15412/15.07.2011 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας με το οποίο εισηγείται 

τα ακόλουθα: 

Παρακαλώ, όπως εγκρίνετε τη διάθεση των πιστώσεων που αναφέρονται στον 

πίνακα που ακολουθεί και αφορά τις δαπάνες για τη λειτουργία της κατασκήνωσης 

Κερατέας. 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ 

1.  15-6041.004 Μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού  150.000,00 

2.  15-6041.005 Έξοδα κίνησης για εκτάκτους υπαλλήλους 35.000,00 

3.  15-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
κατασκήνωσης 

42.500,00 

4.  15-6482.001 Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης 202.500,00 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και το υπ’ αριθμ. πρωτ:15412/15.07.2011 έγγραφο της 

Οικονομικής Υπηρεσίας  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων που αφορούν τη λειτουργία της 7ης Παιδικής Εξοχής 

– Κατασκήνωση Κερατέας, ως ακολούθως: 
 
Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ 
1.  15-6041.004 Μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού  150.000,00 

2.  15-6041.005 Έξοδα κίνησης για εκτάκτους υπαλλήλους 35.000,00 

3.  15-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
κατασκήνωσης 

42.500,00 

4.  15-6482.001 Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης 202.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 430.000,00 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού προμήθειας υγρών καυσίμων και παραπομπή ή 
μη του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης 
Αρ. Απόφ.:100/2011    
     
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 πρακτικού προμήθειας υγρών καυσίμων και παραπομπή ή μη του θέματος 

στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης» έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ:15200/14.07.2011 έγγραφο του 

Γραφείου Προμηθειών του Δήμου, στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Σας αποστέλλουμε συνημμένα:  
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α) το υπ’ αριθμ. πρωτ:14901/12.07.2011 πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού για την 

προμήθεια υγρών καυσίμων που διενεργήθηκε στις 12/07/2011, σύμφωνα με το 

οποίο κανένας ενδιαφερόμενος δεν παρουσιάστηκε κατά τη διαδικασία επίδοσης 

προσφορών.  

β)  το υπ’ αριθμ. πρωτ.15178/14.07.2011 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων, σχετικά με την 

κήρυξη ως άγονου του ανωτέρω διαγωνισμού.  

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι το ποσό της σύμβασης με τον προηγούμενο 

προμηθευτή έχει ήδη καλυφθεί και η προμήθεια είναι κατεπείγουσα. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ:  

«Διαδικασία με διαπραγμάτευση η απευθείας ανάθεση-πρόχειρος διαγωνισμός 1. 

Προμήθεια με "διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης" ή "απευθείας ανάθεση" μπορεί να 

γίνει εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των 

εδαφίων β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού και της 

παραγράφου 20 του άρθρου 3 του Ν. 1797/1988. Ειδικότερα η περίπτωση του 

εδαφίου (ζ) της παρ. 20 του άρθρου 3 του Ν. 1797/1988 δεν εφαρμόζεται 

προκειμένου για προμήθειες που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 105/1989.  

2. Προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή 

με απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου το 

οποίο επιλέγει και τον προμηθευτή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμοδίου για 

την αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, με ρητή 

αναφορά στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις της προηγούμενης 

παραγράφου που οδήγησαν στην προσφυγή σ' αυτή τη διαδικασία και να 

αναφέρονται, πέραν των στοιχείων (ονομασία και ταχυδρομική διεύθυνση) της 

αναθέτουσας αρχής, η αξία, η ποσότητα και η φύση των αγοραζομένων 

εμπορευμάτων, ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής (σε περίπτωση αποτυχόντος 

διαγωνισμού), ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν προσφορά, 

ενδεχομένως δε, ο αριθμός των υποψηφίων που δεν προκρίθηκαν και οι λόγοι 

απόρριψης της υποψηφιότητάς τους…..» 

Στην  περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 3  του ΕΚΠΟΤΑ αναφέρεται ότι: «οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να συνάπτουν τις συμβάσεις προμηθειών 

προσφεύγοντας στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. όταν δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά μετά από πρόσκληση σε ανοικτό ή κλειστό 

διαγωνισμό, στο μέτρο που οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν έχουν τροποποιηθεί 
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ουσιωδώς και εφόσον διαβιβάζεται στο νομάρχη, μαζί με τη σχετική απόφαση, 

ητιολογημένη έκθεση…» 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες». 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3 και του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ, 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ:15200/14.07.2011 εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών, 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ:14901/12.07.2011 πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού, 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ:15178/14.07.2011 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 

του Διαγωνισμού, 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α) Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. πρωτ: 15178/14.07.2011 πρακτικό της Επιτροπής 

Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών 

καυσίμων και ως εκ τούτου κηρύττει ως άγονο τον ανωτέρω διαγωνισμό, λόγω μη 

προσέλευσης ενδιαφερόμενων προμηθευτών για κατάθεση προσφορών. 

Β)  Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να λάβει σχετική 

απόφαση, για την απ’ ευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας. 

Γ) Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει πλέον τους ΚΑ εξόδων του Δήμου 

Λαυρεωτικής έτους 2011. 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού άγονου επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας 
γάλακτος 
Αρ. Απόφ.:101/2011    
     

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 πρακτικού του άγονου επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας 

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

1. Η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε την υπ’ αριθμ. 3/2011 μελέτη με θέμα την 

προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 

Λαυρεωτικής, προϋπολογισμού δαπάνης 65.901,60 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

2. Με την υπ’ αριθμ. 27/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 

μελέτη και έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού. 
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3. Με την υπ’ αριθμ. 46/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση 

της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των οικείων ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου έτους 2011. 

4. Με την υπ’αριθμ.412/25.05.2011 διακήρυξη Δημάρχου προκηρύχθηκε ο 

πρόχειρος διαγωνισμός. Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε κατά το νόμιμα και 

αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στην 

ιστοσελίδα του Δήμου και στη διαύγεια. 

5. Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 6 Ιουνίου 2011 ενώπιον της Επιτροπής 

Διαγωνισμού που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.5/2011 απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου. Από το πρακτικό που συνέταξε η Επιτροπή προκύπτει ότι κανένας 

ενδιαφερόμενος δεν παρουσιάστηκε κατά τη διαδικασία επίδοσης προσφορών. 

6. Η Επιτροπή Αξιολόγησης με το από 07.06.2011 πρακτικό της εισηγείται την 

επανάληψη του διαγωνισμού σε νέα ημερομηνία και ώρα, με τους ίδιους όρους και 

τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην αριθμ.3/2011 μελέτη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας και στην υπ’ αριθμ. 412/25.05.2011 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής. 

7. Με την υπ’ αριθμ.80/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 

ανωτέρω πρακτικό και αποφασίσθηκε η επανάληψη του διαγωνισμού σε νέα 

ημερομηνία και ώρα, με τους όρους που περιγράφονται στην 3/2011 μελέτη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας. 

8. Με την αριθμ. πρωτ: 13418/27.06.2011 περίληψη διακήρυξης προκηρύχθηκε 

ο επαναληπτικός διαγωνισμός. 

9. Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 8 Ιουλίου 2011. Κατά τη διαδικασία επίδοσης 

προσφορών δεν παρουσιάστηκε κανένας ενδιαφερόμενος. 

10. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συνέταξε το 

με ημερομηνία 14.07.2011 πρακτικό, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 14 Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 09:30 συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 46 του 

ΕΚΠΟΤΑ που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.5/2011 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, αποτελούμενη από τους δημοτικούς υπαλλήλους: 

4. Καρρά Σταμάτη, ΔΕ38/Α’ 

5. Κατσάρο Θεόδωρο, ΔΕ38/Α’ 

6. Ξέστερνου Κυριακή, ΠΕ1/Δ’ 

προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τα αποτελέσματα του επαναληπτικού διαγωνισμού 

που διεξήχθη στις 8 Ιουλίου 2011 στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής και αφορά 

στην προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για την κάλυψη υπηρεσιακών 

αναγκών για ένα έτος.  
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Σύμφωνα με το από 08.07.2011 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος για κατάθεση προσφοράς και ο διαγωνισμός 

είναι άγονος.  

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 
6. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

7. τις διατάξεις του Ν.2286/95 και του ΕΚΠΟΤΑ, 

8. το γεγονός ότι κανένας προμηθευτής δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον 

γνωμοδοτεί 

υπέρ της κήρυξης ως άγονου του επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας 

φρέσκου γάλακτος που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου του έτους 2011 στο 

Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, λόγω μη προέλευσης ενδιαφερόμενων 

προμηθευτών για κατάθεση προσφορών. 

Το παρόν πρακτικό θα αποσταλεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή». 
Η Οικονομική Επιτροπή 

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

υπόψη κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

                                        Αποφασίζει ομόφωνα 
 Α - Κηρύσσει άγονο τον επαναληπτικό διαγωνισμό που διεξήχθη στις 8 Ιουλίου 2011 

και αφορά την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του 

Δήμου Λαυρεωτικής. 

Β – Παραπέμπει το θέμα στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, 

παρ.6 του ΕΚΠΟΤΑ, για την απ’ ευθείας ανάθεση. 

 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως, 

 
Ο Πρόεδρος   

 
Κωνσταντίνος Λεβαντής 

                         Τα Μέλη 
Κατσίκης Κωνσταντίνος 

 

Κατσουνάκης Κυριάκος 

 

Παπανικολάου Νικόλαος 

 

Τσαπρούνης Μέγας 

 

Παμφίλης Απόστολος        
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