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Ημερομηνία συνεδρίασης : 31.01.2011 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Δευτέρα, 18:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 25.01.2011 
Αριθμός μελών : 7 
Παρόντα μέλη : 6 
Κατσουνάκης Κυριάκος (Προεδρεύων της συνεδρίασης, ως σύμβουλος της 
πλειοψηφίας με τις περισσότερους ψήφους, λόγω απουσίας του Προέδρου, σύμφωνα 
με την παρ.2, άρθρο 75 του Ν.3852/2010),  
 Κατσίκης Κωνσταντίνος, Παπανικολάου Νικόλαος, Σαλίβερος Γεώργιος, Παμφίλης 
Απόστολος, Τσαπρούνης Μέγας 
Απόντα μέλη : Κωνσταντίνος Λεβαντής, Πρόεδρος - 

Δήμαρχος 
 
ΘΕΜΑ : Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2011-2012 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 282 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 1/2011        
 

Ο Προεδρεύων της Συνεδρίασης, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας 
(άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενος το θέμα περί «Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για τη 
διετία 2011-2012 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 282 του Ν.3852/2010», 
έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν 
μεταξύ τους, με φανερή ψηφοφορία, τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη 
μειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής. 

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων της Συνεδρίασης κάλεσε τους ενδιαφερόμενους 
συμβούλους της μειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα. Η μοναδική υποψηφιότητα 
ήταν του Συμβούλου της μειοψηφίας κ. Τσαπρούνη Μέγα. 

Ακολούθως, ο Προεδρεύων κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
ψηφίσουν για την εκλογή του παραπάνω υποψηφίου στη θέση του Αντιπροέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Προεδρεύων της Συνεδρίασης και έλαβε 
υπόψη της: 
1. την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 
2. τις υποψηφιότητες, έτσι όπως ορίστηκαν από το σύνολο της μειοψηφίας, 
3.  την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας 
 

Εκλέγει Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής τον  κο Τσαπρούνη Μέγα,  ο 
οποίος συγκέντρωσε πέντε (5) ψήφους και ένα (1) λευκό, ως εξής: 

Υπέρ: Κωνσταντίνος Κατσίκης,Κυριάκος Κατσουνάκης, Νικόλαος Παπανικολάου, 
Γεώργιος Σαλίβερος, Μέγας Τσαπρούνης. 

Λευκό: Απόστολος Παμφίλης 
 



Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ημερών από την εκλογή 
στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή 
ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιων του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της 
εκλογής. 
 
 
ΘΕΜΑ : Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2011 
Αρ. Απόφ.: 2/2011        
 

Ο Προεδρεύων της Συνεδρίασης, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας 
(άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενος το θέμα περί «σύστασης πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 
20011», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 «Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» και την υπ’ αριθμ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/Β/30.12.2010) 
ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. & Η.Δ. στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες 
συνιστάται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πάγια προκαταβολή σε βάρος 
του σχετικού κωδικού αριθμού (ΚΑ 8521) του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου. 

Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του οποίου 
θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε 
βάρος αυτής, είναι ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσμό 
έως 300 κατοίκους, ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, όταν αυτή 
έχει πληθυσμό μεγαλύτερο από 301 κατοίκους και ο πρόεδρος του συμβουλίου της 
δημοτικής κοινότητας. Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται 
έγγραφες εντολές από το Δήμαρχο. 

Ακολούθως, γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι το ύψος της 
πάγιας προκαταβολής ορίζεται σε: 

Χίλια (1.000,00) euro για τις τοπικές κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσμού. 
Τρεις χιλιάδες (3.000,00) euro για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό 

10.001 και περισσότερους κατοίκους. 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προεδρεύοντος, 

έλαβε γνώση των σχετικών διατάξεων και μετά από διαλογική συζήτηση 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
 

1 - Την παροχή πάγιας προκαταβολής ποσού 7.000,00 € συνολικά σε βάρος του ΚΑ 
8521 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011 για την 
πληρωμή όλων των μικρών, εκτάκτων και επειγουσών δαπανών που αποσκοπούν 
στην αντιμετώπιση κύριων εξόδων λειτουργικότητας του Δήμου και το οποίο 
κατανέμεται ως:  
Α) 3.000,00 € στη Δημοτική Κοινότητα Λαυρεωτικής 
Β) 3.000,00 € στη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας 
Γ) 1.000,00 € στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 
 
2 – Τα σχετικά ισόποσα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν αντίστοιχα στα ονόματα 
των : 
Α) Παναγιώτα Ντούνα, Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής 
Β) Κωνσταντίνο Αθανασίου, Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας 
Γ) Νικήτα Κάιλα, Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
 



3 – Οι ανωτέρω θα ενεργούν τις πληρωμές κάθε δαπάνης, χωρίς να απαιτείται 
έγγραφη εντολή του Δημάρχου, θα συγκεντρώνουν τα τιμολόγια στα οποία θα 
επισυνάπτονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και οφείλουν ως προς τη φύλαξη και 
γενικά την εξασφάλιση του ποσού της πάγιας προκαταβολής, να ενεργούν σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 37 του από 17-5/16.06.1959 Β. Διατάγματος. 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ : Διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού 2011 μέχρι την 31.03.2011 
ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού 2010, σε εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 72 (παρ.1 (δ) και άρθρου 267, παρ.1,2 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 3/2011        
 

Ο Προεδρεύων της Συνεδρίασης, 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 του προϋπολογισμού 2011 μέχρι 
την 31.12.2011», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
την υπ’ αριθμ. 45/28.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. Αποκ. & Η.Δ.  μέχρι να ψηφισθεί ο 
προϋπολογισμός του νέου Δήμου, οι προϋπολογισμοί των δήμων εκτελούνται ανά ΚΑ 
ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010.  

Οι προϋπολογισμοί των συνεννοουμένων ΟΤΑ του έτους 2010, ισχύουν για ένα 
το πολύ τρίμηνο ως ενιαίος προϋπολογισμός του νέου Δήμου. Αυτό σημαίνει ότι οι 
πιστώσεις που είχαν εγγραφεί στους προϋπολογισμούς του έτους 2010, θεωρούνται 
ως πιστώσεις του νέου προϋπολογισμού που μπορεί να διατίθενται (ψηφίζονται) από 
τα αρμόδια όργανα. 

Με βάση τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τη διάθεση 
των πιστώσεων που είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό των παλαιών Δήμων 
Κερατέας & Λαυρεωτικής) και της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, κατά την κατάρτιση 
του οικονομικού έτους 2010, εκτός από αυτές της παρ.1 του άρθρου 101, της παρ.2 
του άρθρου 140, των παρ.3, 4 & 5 του άρθρου 158 και των άρθρων 202, 220, καθώς 
και στις περιπτώσεις απ’ ευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, 
εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προεδρεύοντος, 

έλαβε γνώση των σχετικών διατάξεων και μετά από διαλογική συζήτηση 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
 

 
Εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων του Α’ τριμήνου του έτους 2011 μέχρι τις 31-03-
2011, ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010, σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 72, παρ.1(δ) και άρθρου 267 παρ.1,2 του Ν.3852/2010 και 
μέχρι να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός έτους 2011. 
 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης μειοψήφησε διότι 
ναι μεν συμφωνεί με τις πάγιες δαπάνες της Υπηρεσίας, αλλά διαφωνεί ως προς τη 
φιλοσοφία και την πολιτική του προϋπολογισμού.  
 
 
 
 



ΘΕΜΑ : Πάγια εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 
Αρ. Απόφ.: 4/2011        
 

 
Ο Προεδρεύων της Συνεδρίασης, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας 

(άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενος το θέμα περί «πάγιας εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου του 
Δήμου» γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
και τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου στον τομέα εκπροσώπησης αυτού ενώπιον 
όλων των δικαστηρίων της χώρας, πρέπει να δοθεί σχετική πάγια εντολή και 
εξουσιοδότηση στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου να παρίσταται και να υποστηρίζει 
τις απόψεις του Δήμου, εκπροσωπώντας τον. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προεδρεύοντος και 
έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 
αποφασίζει ομόφωνα 

 
Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον κο Αλέξανδρο Ηρ. Τσώνο, Νομικό 
Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής με πάγια αντιμισθία, δικηγόρο παρ’ αρείω Πάγω, 
(ΑΜ ΔΣΑ 7179), κάτοικο Λαυρίου Αττικής, όπως εκπροσωπεί το Δήμαρχο και το 
Δήμο Λαυρεωτικής, παριστάμενος ενώπιον πάντων των Πολιτικών, Ποινικών ή και 
Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του 
Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις 
δικαστικές υποθέσεις του Δήμου Λαυρεωτικής και για την υποστήριξη των 
δικαιωμάτων και συμφερόντων του καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2011. 
 
Επίσης, να εκπροσωπεί το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, Δήμαρχο Λαυρεωτικής, 
κο Κωνσταντίνο Λεβαντή, ενώπιον οποιουδήποτε συμβολαιογράφου ή άλλης 
αρμόδιας αρχής για την υπογραφή συμβολαίων ή άλλων πράξεων οποιασδήποτε 
μορφής και περιεχομένου. 

 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση της υπ’ αριθμ. 62/2011 απόφασης 
Δημάρχου για την άσκηση αίτησης ανάκλησης Πράξης Ζ’ Κλιμακίου 
Ελεγκτικού Συνεδρίου 
Αρ. Απόφ.: 5/2011        
 

Ο Προεδρεύων της Συνεδρίασης, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας 
(άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης της υπ’ αριθμ. 62/2011 απόφασης Δημάρχου 
για την άσκηση αίτησης ανάκλησης Πράξης Ζ’ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου», είναι 
κατεπείγον, πρότεινε να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια ο Προεδρεύων της 
Συνεδρίασης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Α) ότι με την υπ’ αριθ.62/2011 απόφασή του ως Δημάρχου Λαυρεωτικής, κατ’ 
εφαρμογήν των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, λόγω 
του κατεπείγοντος της υποθέσεως και προς διασφάλιση των συμφερόντων του 
Δήμου, παρέσχε στον νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Αλέξανδρο Ηρ. Τσώνο, την 
εντολή και πληρεξουσιότητα αφ’ ενός να ασκήσει εμπροθέσμως επ΄ ονόματι του 



Δήμου Λαυρεωτικής αίτηση ανάκλησης της υπ’ αριθ. 304/2010 Πράξη του Ζ΄. 
Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποίαν κρίθηκε μη νόμιμη η διαδικασία 
μέχρι την έκδοση της 121/2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής Κερατέας, 
δια της οποίας κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του σχετικού διαγωνισμού για τη 
«Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης Πράξης Εφαρμογής Περιοχής Β΄. 
Κατοικίας ΒΓΕΘΙ Δήμου Κερατέας» και ήδη Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας και αφ’ 
ετέρου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Λαυρεωτικής κατά την δικάσιμο 
της υποθέσεως και  
 
Β) ότι σύμφωνα με το εδάφιο β΄. της παραγρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, 
υποβάλει την απόφασή του αυτή προς έγκριση, στην πρώτη συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής.  
 
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προεδρεύοντος της 
συνεδρίασης και μετά από διαλογική συζήτηση 

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
Εγκρίνει την υπ’ αριθ.62/2011 απόφαση του Δημάρχου Λαυρεωτικής, με την οποίαν 
εξουσιοδοτήθηκε ο νομικός σύμβουλος του Δήμου να προβεί στις αναφερόμενες σ’ 
αυτήν ενέργειες, ήτοι:   
να ασκήσει εμπροθέσμως επ΄ ονόματι του Δήμου Λαυρεωτικής αίτηση ανάκλησης 
της υπ’ αριθ. 304/2010 Πράξη του Ζ΄. Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την 
οποίαν κρίθηκε μη νόμιμη η διαδικασία μέχρι την έκδοση της 121/2010 απόφασης 
της Δημαρχιακής Επιτροπής Κερατέας, δια της οποίας κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα 
του σχετικού διαγωνισμού για τη «Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης Πράξης 
Εφαρμογής Περιοχής Β΄. Κατοικίας ΒΓΕΘΙ Δήμου Κερατέας» και ήδη Δημοτικής 
Κοινότητας Κερατέας και 
να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Λαυρεωτικής κατά την δικάσιμο της 
υποθέσεως. 
 
 
 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
 
 

Ο Προεδρεύων  
της Συνεδρίασης  

 
 
 

Κατσουνάκης Κυριάκος 
 

                         Τα Μέλη 
 
Κατσίκης Κωνσταντίνος 
 
Παπανικολάου Νικόλαος 
 
Σαλίβερος Γεώργιος 
 
Παμφίλης Απόστολος  
 
Τσαπρούνης Μέγας         
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