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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΤΗΣ 16-06-2011  
 

Ημερομηνία συνεδρίασης : 16 Ιουνίου 2011,  
Μετά την αναβολή της 14ης Ιουνίου 2011 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Πέμπτη, ώρα 19:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 10.06.2011 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 5 

Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, 

Παπανικολάου Νικόλαος, Σαλίβερος Γεώργιος, Τσαπρούνης Μέγας,  

Απόντα μέλη : 2 

Κατσουνάκης Κυριάκος, Παμφίλης Απόστολος 

 
ΘΕΜΑ: Άσκηση πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά 3713/2006 ΠΕΕΑ Δασάρχη 
Λαυρίου εκδοθέντος σε βάρος του Δήμου για το Βιολογικό Καθαρισμό 
Αρ. Απόφ.:58/2011    
    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  

«άσκησης πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά 3713/2006 ΠΕΕΑ Δασάρχη Λαυρίου 

εκδοθέντος σε βάρος του Δήμου για το Βιολογικό Καθαρισμό», έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Κατά του υπ’ αριθμ.3713/2006 Πρωτοκόλλου Επιβολής Ειδικής Αποζημίωσης 

του Δασάρχη Λαυρίου που επιβάλλει πρόστιμο για τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού 

Καθαρισμού ποσού 704.613,35 euro, έχει ασκηθεί εμπροθέσμως η από 05.09.2006 

προσφυγή για την ακύρωση του, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.146/2006 απόφαση 

Δημαρχιακής Επιτροπής. 

Επειδή η εκδίκαση της ως άνω προσφυγής έχει προσδιορισθεί να γίνει 

ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 8ο) στις 

19.10.2011 και επειδή οι εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού έχουν ήδη από 

το έτος 2003 μεταφερθεί στην κυριότητα και διαχείριση της Δημοτικής Επιχείρησης 
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Ύδρευσης Αποχέτευσης Τηλεθέρμανσης (ΔΕΥΑΤΗΛ), πρέπει να ασκηθεί πρόσθετος 

λόγος προσφυγής για την ακύρωση του ανωτέρω ΠΕΕΑ. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

ότι λόγω του κατεπείγοντος (προθεσμία ασκήσεως πρόσθετων λόγων προσφυγής) 

έχει ήδη κατατεθεί το από 01.06.2011 δικόγραφο προσθέτων λόγων για την ακύρωση 

του παραπάνω ΠΕΕΑ.  

Η Οικονομική Επιτροπή 
με βάση τα ανωτέρω αφού μελέτησε το σχετικό φάκελο και μετά από διαλογική 

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

Α. Εγκρίνει το ασκηθέν από 01.06.2011 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 16314/2011 

δικόγραφο προσθέτων λόγων του Δήμου κατά του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως 

εκπροσωπούμενου, για την ακύρωση του ως άνω υπ’ αριθμ.3713/2006 ΠΕΕΑ του 

Δασάρχη Λαυρίου. 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, κο Τσώνο Αλέξανδρο να 

παρασταθεί κατά την εκδίκαση των ως άνω προσθέτων λόγων και της από 

05.09.2006 με γενικό αριθμό κατάθεσης 33515/2006 προσφυγής του Δήμου κατά του 

Ελληνικού Δημοσίου στο αρμόδιο δικαστήριο. 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου από τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό 
Σύλλογο Μαρκάτι 
Αρ. Απόφ.:59/2011    
    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  

«αποδοχής δωρεάς αγροτεμαχίου από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Μαρκάτι», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 30.05.2011 εισήγηση του 

Νομικού Συμβούλου, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου με την επωνυμία ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΚΑΤΙ, με την υπ’ αριθμ.24 από 07.05.2011 

απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα τη δωρεά – 

παραχώρηση προς το Δήμο Λαυρεωτικής του περιγραφόμενου στο υπ’ αριθμ. 

10638/1991 δωρητήριο συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Κερατέας Μαρίας 

Μέγγουλη αγροτεμαχίου, εμβαδού 331,88 m2 (1248,43 Χ 265,84 ‰= 331,88m2), για 

την κατασκευή μίας παιδικής χαράς «και μόνο», όπως αναφέρονται στο συνημμένο 

πρακτικό. 

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1η  του Ν.3852/2010, 

αρμόδια για την αποδοχή δωρεών, τυγχάνει η Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να 
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ληφθεί σχετική απόφαση, ώστε σε θετική περίπτωση να συνταχθεί το απαραίτητο 

δωρητήριο συμβόλαιο. 

Επισημαίνεται ότι ο Σύλλογος θέτει ως όρο της δωρεάς την κατασκευή 

παιδικής χαράς στο δωρούμενο αγροτεμάχιο εκ μέρους του Δήμου». 

Η Οικονομική Επιτροπή 
με βάση τα ανωτέρω αφού μελέτησε το σχετικό φάκελο, έλαβε υπόψη τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, το αριθμ.24/2011 πρακτικό του Εξωραϊστικού 

Συλλόγου «Μαρκάτι»  και μετά από διαλογική συζήτηση  
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Αποδέχεται τη δωρεά – παραχώρηση αγροτεμαχίου εμβαδού 331,88 m2, όπως 

περιγράφεται στο υπ’ αριθμ.10638/1991 δωρητήριο συμβόλαιο της 

Συμβολαιογράφου Κερατέας Μαρίας Μέγγουλη, για την κατασκευή μίας παιδικής 

χαρά και μόνο. 

Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει το σχετικό συμβόλαιο. 

ΘΕΜΑ: Άσκηση αιτήσεως στο Εφετείο για οριστική τιμή μονάδος 
απαλλοτρίωσης (υπόθεση ρυμοτομίας Αντρέα Αγγελή κλπ) 
Αρ. Απόφ.:60/2011    
    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 

«άσκησης αιτήσεως στο Εφετείο για οριστική τιμή μονάδα απαλλοτρίωσης», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στις 02.06.2011 πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο η υπ’ αριθμ.815/2011 απόφαση 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήματος Απαλλοτριώσεων), με την οποία 

έγινε δεκτή για την αναγνώριση δικαιούχων και εν μέρει δεκτή για τον καθορισμό 

προσωρινής τιμής μονάδας αποζημιώσεως, η αίτηση των: Ανδρέα Γ. Αγγελή, 

Βασιλείας χας Σταματίου Αγγελή, κλπ, κατά του τότε Δήμου Κερατέας, με την οποία 

ζητούσαν να καθοριστεί προσωρινή τιμή μονάδας αποζημιώσεως για την 

ρυμοτομηθείσα κλπ έκτασή τους και να αναγνωρισθούν δικαιούχοι της 

καθορισθησόμενης αποζημίωσης. 

Η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημιώσεως καθορίστηκε για όλους με την 

απόφαση στο ποσό των 400,00 euro/m2. 

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, ο Δήμος Κερατέας με τον πληρεξούσιο 

δικηγόρο του κ. Αναστάσιο Παντελή, είχε ασκήσει ανταίτηση για καθορισμό ποσού 

300,00 euro/m2. 
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Κατόπιν αυτών, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να ασκηθεί αίτηση για καθορισμό 

οριστικής τιμής μονάδας στο αρμόδιο Εφετείο Αθηνών, προκειμένου να μη θεωρηθεί 

ότι ο Δήμος δεν προστατεύει τα συμφέροντά του. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Να ασκηθεί αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης για την υπ’ 

αριθμ.815/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήματος 

Απαλλοτριώσεων). 

ΘΕΜΑ: Αγωγή Νικολάου Κωνσταντόπουλου (κηδεμόνα σχολάζουσας 
κληρονομίας του Σπύρου Λάλη) – θέση Δήμου 
Αρ. Απόφ.:61/2011    
    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 

«Αγωγής Νικολάου Κωνσταντόπουλου (κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας του 

Σπύρου Λάλη)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Την 30.05.2011 πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο η προσδιορισθείσα προς 

εκδίκαση από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (19ο Τριμελές Τμήμα), αγωγή του 

δικηγόρου Νικόλαου Κωνσταντόπουλου κατά του Δήμου, ενεργούντος ως οριστικού 

κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας του Σπύρου Λάλη. 

Δικάσιμος έχει προσδιορισθεί η 29.09.2011 και από την 31.10.2005 ένδικη 

αγωγή ζητείται αποζημίωση ποσού 95.065,00 ευρώ, νομιμοτόκως, για τη ζημία που 

προκάλεσε ο Δήμος του Ιούλιο του έτους 2004, με τη διαπλάτυνση της οδού Λαυρίου 

– Σουνίου και τη συναφή κατάληψη λωρίδας του αγροκτήματος Σπ. Λάλη και την 

καταστροφή της υπάρχουσας περίφραξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να παρασταθεί ο Δήμος κατά την 

παραπάνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή, προκειμένου να 

υπερασπιστεί τα συμφέροντά του και αφού προηγουμένως η Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου ελέγξει όσα αναφέρονται για τη δήθεν καταπατηθείσα έκταση (με τη σύνταξη- 

εμπροθέσμως – πριν τη δικάσιμο, σχετικής έκθεση). 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Να παρασταθεί ο Δήμος κατά την εκδίκαση της από 31.05.2005 αγωγής κατά τη 

δικάσιμο της 29.09.2011 ή σε οποιαδήποτε άλλη τυχόν μετά από αναβολή, προς 

υπεράσπιση των συμφερόντων του. 
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Β. Εξουσιοδοτεί το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Αλέξανδρο Ηρ. 

Τσώνο, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω να τον εκπροσωπήσει κατά τη δικάσιμο της 

29.09.2011 ή σε οποιαδήποτε άλλη τυχόν μετά από αναβολή. 

ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2011 
Αρ. Απόφ.:62/2011    
    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 προϋπολογισμού έτους 2011», 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:11550/07.06.2011 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:11550/07.06.2011 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

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/ΣΜΟΣ 

ΖΗΤΟΥΜΕ
ΝΗ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤ
ΟΔΟΤΗΣ

ΗΣ 

1.  
10-6261.001 

Ετήσια Σύμβαση για τον Καθαρισμό 
Τζαμιών & Αλουμινίων στο Δημοτικό 
Κατάστημα Κερατέας 36.000,00 € 

2.856,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

2.  Συντήρηση Αναλκυστήρα Δημοτικού 
Καταστήματος Κερατέας 2.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

3.  30-7326.001 Σιδηρουργικές εργασίες στην εντός & 
εκτός σχεδίου περιοχή Λαυρίου 19.113,88 € 7.220,10 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

4.  45-6261.001 Δαπάνες επισκευής νεκροταφείου 
Λεγραινών 10.000,00 € 4.300,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

5.  10-6615.001 Φωτοτυπίες τοπογραφικών και 
σχεδίων για τεχνική υπηρεσία 3.000,00 € 252,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

6.  10-6265 
Εργασία αλλαγής τηλεφωνικού 
κέντρου Δημοτικής Κοινότητας 
Κερατέας 

7.000,00 € 861,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 
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7.  25-6633 

Προμήθεια απλυμαντικού & 
χειρουργικών γαντιών για τις 
εγκαταστάσεις Βιολογικού 
Καθαρισμού Κερατέας 

2.000,00 € 47,12 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

8.  25-7131.001 
Μετεγκατάσταση inverter στις 
εγκαταστάσεις Βιολογικού 
Καθαρισμού Κερατέας 

9.168,95 € 211,56 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

9.  20-6264.002 Εργασία συντήρησης κιβωτίου 
απορριμμάτων 20.000,00 € 1.253,49 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

10.  45-6261.001 
Εργασίες διαμόρφωσης & 
σκυροδέτησης δρόμου Νεκροταφείου 
Λεγραινών 

10.000,00 € 4.655,55 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

11.  00-6494 Αποζημίωση δικαστικού επιμελητή για 
επίδοση εγγράφων 1.000,00 € 75,52 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

12.  25-6277.001 Δειγματολειψία και αναλύσεις πόσιμου 
νερού 5.000,00 € 4.920,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

13.  35-6692 
Προμήθεια λιπασμάτων για τα 
δημοτικά πάρκα & το γήπεδο 
Κερατέας 

6.000,00 € 988,75 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

14.  25-6264.001 Επισκευή κινητήρα αντλίας 10.000,00 € 873,30 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

15.  10-6699 
Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση 
Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου 

3.500,00 € 586,10 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

16.  35-6699 
Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση 
Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου 

2.000,00 € 185,73 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

17.  35-7131 Προμήθεια υποβρύχιας αντλίας για το 
σιντριβάνι της Ψαραγοράς 1.000,00 € 464,94 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

18.  35-7131 Προμήθεια περιστρεφόμενων ροδών 
με φρένο 1.000,00 € 100,12 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

19.  35-6264 service μηχανής γκαζόν & επισκευή 
αλυσοπρίονου 1.000,00 € 196,80 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

20.  10-6461 Δημοσίευση ισολογισμού 1.500,00 € 442,80 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

21.  70-6495.001 
Προμήθεια αυτοκόλλητης 
ανακλαστικής ταινίας για ανάγκες 
πολιτικής προστασίας 

30.000,00 € 82,65 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

22.  70-6495.001 Εκτύπωση ταυτοτήτων για ομάδα 
Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας 30.000,00 € 147,60 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

23.  15-6635 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 800,00 € 800,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

24.  20-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 1.500,00 € 1.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

25.  45-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 2.000,00 € 306,38 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

26.  10-6261.001 Αλλαγή κλειδαριών στο Δημοτικό 
Κατάστημα Κερατέας 36.000,00 € 325,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

27.  10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης 15.000,00 € 9.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

28.  15-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης 2.700,00 € 2.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

29.  30-7332.001 Προμήθεια υλικών για συντήρηση 
παιδικών χαρών 10.000,00 € 480,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 
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30.  30-7311.014 
4ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας – 4Ο 
Νηπιαγωγείο (αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων) 

3.842.419,93 
€ 

1.137.581,
04 € ΕΣΠΑ 

31.  45-6699 
Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 
μαύρων ενισχυμένων για τις ανάγκες 
των Δημοτικών Νεκροταφείων 

1.800,00 € 1.800,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

32.  35-6699 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για 
υπηρεσία κήπων 2.000,00 € 1.800,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

33.  70-6699 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για 
οικοδόμους 2.000,00 € 2.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

34.  10-6699 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για 
διοικητικές υπηρεσίες 3.500,00 € 2.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

35.  20-6699 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για 
υπηρεσία καθαριότητας 1.000,00 € 501,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

36.  25-6662.003 Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης 35.491,36 € 3.473,94 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

37.  25-6261.003 Προμήθεια εξαρτημάτων για 
συντήρηση αντλίας στο Περιγιάλι 16.500,00 € 1.599,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

38.  00-6492 
Δικαστικά έξοδα βάσει της 
αριθμ.23103/2011 δήλωσης Γ 
Ειρηνοδικείου 

28.500,00 € 2.206,28 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

39.  70-6495.001 Εργασίες καθαρισμού ζωνών 
πυρασφάλειας χωματερής Λαυρίου 30.000,00 € 17.278,80 ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

40.  10-6661 Προμήθεια υλικών συντήρησης και 
επισκευής κτιρίων 5.500,00 € 1.648,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

41.  25-6264.004 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξαρτήματος 
inverter 

        
10.000,00 €  515,49 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

42.  10-6634 Προμήθεια αποσμητικών χώρου 4.500,00 € 335,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

43.  20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  30.000,00 € 4.561,66 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

 

ΘΕΜΑ: Ανάκληση των υπ’ αριθμ.51, 52, 53 και 54/2011 αποφάσεων της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:63/2011    
    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 

«ανάκλησης των υπ’ αριθμ. 51, 52, 53 & 54/2011 αποφάσεων Οικονομικής 

Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με ημερομηνία 

01.06.2011 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπου αναφέρονται τα 

ακόλουθα:  

«Παρακαλώ, όπως γίνει ανάκληση των υπ’ αριθμ. 51, 52, 53 και 54/2011 

αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που αφορούν αντίστοιχα: 

1. Απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο: «αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και 

αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων Κερατέας», 
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2. Απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο: «τοπογραφική αποτύπωση ζώνης 

διέλευσης αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων από τις εγκαταστάσεις 

καθαρισμού της Κερατέας στις εγκαταστάσεις καθαρισμού Λαυρίου», 

3. Απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο: «κατασκευή αγωγού μεταφοράς 

επεξεργασμένων λυμάτων από εγκαταστάσεις καθαρισμού Κερατέας σε 

εγκαταστάσεις καθαρισμού Λαυρίου», 

4. Απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο: «αξιολόγηση λειτουργίας 

εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Κερατέας και προτάσεις για την αναβάθμιση της 

λειτουργίας της», 

λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης πίστωσης στους ΚΑ εξόδων του 

προϋπολογισμού του δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2011». 

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

άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Ανακαλούμε τις υπ’ αριθμ. 51, 52, 53 και 54/2011 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Λαυρεωτικής, οι οποίες αφορούν αντίστοιχα: 

51/2011 Απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο: «αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και 

αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων Κερατέας», 

52/2011 Απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο: «τοπογραφική αποτύπωση ζώνης 

διέλευσης αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων από τις εγκαταστάσεις 

καθαρισμού της Κερατέας στις εγκαταστάσεις καθαρισμού Λαυρίου», 

53/2011 Απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο: «κατασκευή αγωγού μεταφοράς 

επεξεργασμένων λυμάτων από εγκαταστάσεις καθαρισμού Κερατέας σε 

εγκαταστάσεις καθαρισμού Λαυρίου», 

54/2011 Απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο: «αξιολόγηση λειτουργίας 

εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Κερατέας και προτάσεις για την αναβάθμιση 

της λειτουργίας της», 

λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης πίστωσης στους ΚΑ εξόδων του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2011. 

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο: «αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης 
και αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.:64/2011    
    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 ανάθεση μελέτης με τίτλο: αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και 
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αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων Κερατέας» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ: 1422/31.01.2011 έγγραφό της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  

«Μετά από προφορική εντολή του κου Δημάρχου για τη διερεύνηση του τρόπου της 

επίλυσης του προβλήματος με την ύδρευση της πόλεως Κερατέας σας επισημαίνω τα 

κάτωθι: 

Σε υψόμετρο 313,0μ. στα βόρεια της Κερατέας έχει κατασκευαστεί δεξαμενή 

χωρητικότητας 3.000 κ.μ. Η δεξαμενή αυτή τροφοδοτείται από τη χαμηλή δεξαμενή 

χωρητικότητας 500κ.μ μέσω αντλιοστασίου και καταθλιπτικού αγωγού. Η χαμηλή 

δεξαμενή τροφοδοτείται από τον αγωγό της ΕΥΔΑΠ. Ο τρόπος αυτός τροφοδοσίας 

της μεγάλης δεξαμενής είναι τελείως ανορθόδοξος. Για το λόγο αυτό ο όγκος της νέας 

δεξαμενής παραμένει πρακτικά αναξιοποίητος αφού σε καμία ώρα της ημέρας το 

υπάρχον σύστημα δεν καταφέρνει να γεμίσει τη δεξαμενή περισσότερο από το 1/3 της 

χωρητικότητας της. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να κατασκευαστεί νέος τροφοδοτικός 

αγωγός ο οποίος θα συνδέει τον κύριο αγωγό της ΕΥΔΑΠ απευθείας με τη μεγάλη 

δεξαμενή καθώς και νέος αγωγός ο οποίος θα συνδέει τη δεξαμενή με το εσωτερικό 

δίκτυο της Κερατέας. Με τον τρόπο αυτό θα εκλείψουν τα προβλήματα υδροδότησης 

που εμφανίζονται στην πόλη αλλά και στο ΒΙΟΠΑ. Επίσης θα πρέπει να 

αντικατασταθούν ορισμένα τμήματα του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στα οποία 

υπάρχουν αμιαντοσωλήνες.  

Με τα παραπάνω δεδομένα καθώς και με το γεγονός:  

1. ότι υπάρχει ανοικτό πρόγραμμα χρηματοδότησης στο ΠΕΠ Αττικής ώστε εάν 

συνταχθεί σύντομα η σχετική μελέτη να τύχει χρηματοδότησης το έργο στο οποίο θα 

αναφέρεται  

2. το γεγονός ότι η Τεχνική Υπηρεσία δε διαθέτει το χρόνο για αυτή την 

επείγουσα μελέτη  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
Την απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» με τη 

διαδικασία του άρθρου 209 παρ. 3 του Ν. 3463/06, σε μελετητές της αντίστοιχης 

κατηγορίας τάξης Α ή Β με την αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης να μην 

υπερβαίνει το 30% του ανώτατου ορίου του πτυχίου Α τάξης της αντίστοιχης 

κατηγορίας. Η κατηγορία της μελέτης είναι κατηγορία 13 (ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ)  

του Π.Δ 541/1978 με ανώτατη αμοιβή σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο 11.648 €». 
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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 έλλειψης απαραίτητου εξοπλισμού. 

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

του Δήμου για κατάθεση προσφοράς, ανταποκρίθηκε ο κος Χρήστος Κοσμάς 

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, με Α.Μ. 22831, με έδρα στην Αθήνα, οδός 

Ισμήνης 17, ΑΦΜ 121324545, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, με προσφορά ποσού 9.750,00 € 

(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/11819 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 

896/22.06.2010), 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1422/31.01.2011 έγγραφο 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: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ», στο κο Χρήστο Κοσμά 

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

17, ΑΦΜ 121324545, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης με πτυχίο Α’ τάξης για κατηγορίες μελετών 

13 & 16,  στο ποσό των 9.750,00 € (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τη συνημμένη 

προσφορά του. 

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

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 11.992,50 € σε βάρος του ΚΑ 25-7413.002 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. 
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ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο: «τοπογραφική αποτύπωση 
ζώνης διέλευσης αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων από τις 
εγκαταστάσεις καθαρισμού Κερατέας στις εγκαταστάσεις καθαρισμού 
Λαυρίου» 
Αρ. Απόφ.:65/2011    
   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 ανάθεση μελέτης με τίτλο: τοπογραφική αποτύπωση ζώνης διέλευσης 

αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων από τις εγκαταστάσεις καθαρισμού 

Κερατέας στις εγκαταστάσεις καθαρισμού Λαυρίου» έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 1421/31.01.2011 έγγραφό του, ο Διευθυντής της Τεχνικής 

Υπηρεσίας εισηγείται την αναγκαιότητα και τις διαδικασίες εκπόνησης μελέτης με 

τίτλο: «κατασκευή αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων από τις 

εγκαταστάσεις καθαρισμού Κερατέας στις εγκαταστάσεις καθαρισμού Λαυρίου». 

Συγκεκριμένα αναφέρει:  

«Το έργο αυτό είναι υποχρεωτικό για το Δήμο Λαυρεωτικής διότι έχει λήξει προ 

πολλού η προσωρινή άδεια του Δήμου Κερατέας για τη διάθεση των επεξεργασμένων 

λυμάτων σε παρακείμενο ρέμα που γίνεται μέχρι σήμερα. 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με το υπάρχον δυναμικό αδυνατεί να 

εκπονήσει την παραπάνω μελέτη όχι μόνο λόγω έλλειψης χρόνου αλλά και λόγω 

έλλειψης στελεχικού δυναμικού με εμπειρία σε υδραυλικές μελέτες. 

Δεδομένου δε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα ΕΠΕΡΑ είναι ανοικτό,  πρέπει όσο το δυνατόν συντομότερο να συνταχθεί 

η παραπάνω μελέτη για να εγκριθεί και χρηματοδοτηθεί το προτεινόμενο έργο από το 

ανωτέρω πρόγραμμα. Κατόπιν των παραπάνω 

Εισηγούμαι 
Την απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του άρθρου 209 παρ. 3 του Ν.3463/06 της 

κατωτέρω αναφερόμενης μελέτης σε μελετητή της αντίστοιχης κατηγορίας, 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. 

Μελέτη με τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση ζώνης διέλευσης αγωγού 
μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων από τις εγκαταστάσεις καθαρισμού της 
Κερατέας στις εγκαταστάσεις καθαρισμού Λαυρίου».  

Η μελέτη αυτή είναι τοπογραφική υψομετρική, η οποία θα αποτυπώσει τη ζώνη 

διέλευσης του αγωγού (υφιστάμενοι δρόμοι) και θα αποτελέσει το υπόβαθρο πάνω 
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στο οποίο θα συνταχθεί η υδραυλική μελέτη του αγωγού. Ανήκει στην κατηγορία 16 

του Π.Δ 541/1978 με ανώτατη αμοιβή σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο 11.648 €». 
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, με δεδομένο ότι αυτή δεν διαθέτει διπλωματούχο Τοπογράφο 

Μηχανικό, ούτε τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

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

του Δήμου για κατάθεση προσφοράς, ανταποκρίθηκε η κα Κίτου Ερασμία, 

διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός - μέλος Τ.Ε.Ε. –Α.Μ. 86767, με 

έδρα Αγίου Νικολάου 10, Λάρισα, με ΑΦΜ 061756370, Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας, με 

προσφορά ποσού 9.750,00 € (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 16 (μελέτες τοπογραφίας). 

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/11819 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 

896/22.06.2010), 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1421/31.01.2011 έγγραφο 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: «Τοπογραφική αποτύπωση ζώνης 
διέλευσης αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων από τις 
εγκαταστάσεις καθαρισμού της Κερατέας στις εγκαταστάσεις καθαρισμού 
Λαυρίου», στην κα Κίτου Ερασμία, Διπλωματούχο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό 

- μέλος Τ.Ε.Ε. –Α.Μ. 86767, με έδρα Αγίου Νικολάου 10, Λάρισα, με ΑΦΜ 

061756370, Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισα, με πτυχίο Α’ τάξης για κατηγορίες μελετών 13 & 16,  

στο ποσό των 9.750,00 € (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά της. 

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

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 11.992,50 € σε βάρος του ΚΑ 25-7413.003 του  

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011 για την εκπόνηση της 

μελέτης.  
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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: Απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο: «κατασκευή αγωγού μεταφοράς 
επεξεργασμένων λυμάτων από τις εγκαταστάσεις καθαρισμού Κερατέας στις 
εγκαταστάσεις καθαρισμού Λαυρίου» 
Αρ. Απόφ.:66/2011    
    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 ανάθεση μελέτης με τίτλο: κατασκευή αγωγού μεταφοράς 

επεξεργασμένων λυμάτων από τις εγκαταστάσεις καθαρισμού Κερατέας στις 

εγκαταστάσεις καθαρισμού Λαυρίου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 1421/31.01.2011 έγγραφό του, ο Διευθυντής της Τεχνικής 

Υπηρεσίας εισηγείται την αναγκαιότητα και τις διαδικασίες εκπόνησης μελέτης με 

τίτλο: «κατασκευή αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων από τις 

εγκαταστάσεις καθαρισμού Κερατέας στις εγκαταστάσεις καθαρισμού Λαυρίου». 

Συγκεκριμένα αναφέρει:  

«Το έργο αυτό είναι υποχρεωτικό για το Δήμο Λαυρεωτικής διότι έχει λήξει προ 

πολλού η προσωρινή άδεια του Δήμου Κερατέας για τη διάθεση των επεξεργασμένων 

λυμάτων σε παρακείμενο ρέμα που γίνεται μέχρι σήμερα. 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με το υπάρχον δυναμικό αδυνατεί να 

εκπονήσει την παραπάνω μελέτη όχι μόνο λόγω έλλειψης χρόνου αλλά και λόγω 

έλλειψης στελεχικού δυναμικού με εμπειρία σε υδραυλικές μελέτες. 

Δεδομένου δε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα ΕΠΕΡΑ είναι ανοικτό,  πρέπει όσο το δυνατόν συντομότερο να συνταχθεί 

η παραπάνω μελέτη για να εγκριθεί και χρηματοδοτηθεί το προτεινόμενο έργο από το 

ανωτέρω πρόγραμμα. Κατόπιν των παραπάνω 

Εισηγούμαι 
Την απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του άρθρου 209 παρ. 3 του Ν.3463/06 της 

κατωτέρω αναφερόμενης μελέτης σε μελετητή της αντίστοιχης κατηγορίας, 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. 

Μελέτη με τίτλο «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων από 
εγκαταστάσεις καθαρισμού Κερατέας σε εγκαταστάσεις καθαρισμού Λαυρίου». 
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Η μελέτη αυτή αφορά την υδραυλική μελέτη του αγωγού μεταφοράς (μήκους 10.500μ) 

και τα τεύχη Δημοπράτησης ώστε η μελέτη να είναι ώριμη προς Δημοπράτηση του 

έργου στο οποίο αναφέρεται. Η μελέτη αυτή ανήκει στην κατηγορία 13 του Π.Δ 

541/1978 με ανώτατη αμοιβή σύμφωνα με το παραπάνω νόμο 11.648 €». 

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

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αδυνατεί να συντάξει την ανωτέρω υδραυλική μελέτη, 

λόγω της ειδικής φύσης της και επειδή δεν διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

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

του Δήμου για κατάθεση προσφοράς, ανταποκρίθηκε ο κος Δημήτρης 

Αργυρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος, Α.Μ.9802, με 

έδρα Τήνου 2 –Αθήνα, με ΑΦΜ 023688204, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, με προσφορά ποσού 

9.750,00 € (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/11819 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 

896/22.06.2010), 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1421/31.01.2011 έγγραφο 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: «κατασκευή αγωγού μεταφοράς 
επεξεργασμένων λυμάτων από τις εγκαταστάσεις καθαρισμού της Κερατέας 
στις εγκαταστάσεις καθαρισμού Λαυρίου», στον κο Δημήτρη Αργυρόπουλο, 

Πολιτικό Μηχανικό – Μηχανικό Περιβάλλοντος, Α.Μ.9802, με έδρα Τήνου 2 –Αθήνα, 

με ΑΦΜ 023688204, Δ.Ο.Υ. Χολαργού,  στο ποσό των 9.750,00 € (πλέον ΦΠΑ), 

σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά του. 

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

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 11.992,50 € σε βάρος του ΚΑ 25-7413.004 του  

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011 για την εκπόνηση της 

μελέτης.  
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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: Απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο: «αξιολόγηση λειτουργίας 
εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Κερατέας και προτάσεις για την 
αναβάθμιση της λειτουργίας της» 
Αρ. Απόφ.:67/2011    
    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 ανάθεση μελέτης με τίτλο: αξιολόγηση λειτουργίας εγκαταστάσεων 

καθαρισμού λυμάτων Κερατέας και προτάσεις για την αναβάθμιση λειτουργίας της» 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 1421/31.01.2011 έγγραφό του, ο Διευθυντής της Τεχνικής 

Υπηρεσίας εισηγείται την αναγκαιότητα και τις διαδικασίες εκπόνησης μελέτης με 

τίτλο: «κατασκευή αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων από τις 

εγκαταστάσεις καθαρισμού Κερατέας στις εγκαταστάσεις καθαρισμού Λαυρίου». 

Συγκεκριμένα αναφέρει:  

«Το έργο αυτό είναι υποχρεωτικό για το Δήμο Λαυρεωτικής διότι έχει λήξει προ 

πολλού η προσωρινή άδεια του Δήμου Κερατέας για τη διάθεση των επεξεργασμένων 

λυμάτων σε παρακείμενο ρέμα που γίνεται μέχρι σήμερα. 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με το υπάρχον δυναμικό αδυνατεί να 

εκπονήσει την παραπάνω μελέτη όχι μόνο λόγω έλλειψης χρόνου αλλά και λόγω 

έλλειψης στελεχικού δυναμικού με εμπειρία σε υδραυλικές μελέτες. 

Δεδομένου δε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα ΕΠΕΡΑ είναι ανοικτό,  πρέπει όσο το δυνατόν συντομότερο να συνταχθεί 

η παραπάνω μελέτη για να εγκριθεί και χρηματοδοτηθεί το προτεινόμενο έργο από το 

ανωτέρω πρόγραμμα. Κατόπιν των παραπάνω 

Εισηγούμαι 
Την απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του άρθρου 209 παρ. 3 του Ν.3463/06 της 

κατωτέρω αναφερόμενης μελέτης σε μελετητή της αντίστοιχης κατηγορίας, 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…… 

…… Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να διερευνηθεί η δυνατότητα ορισμένη ποσότητα από 

τα επεξεργασμένα λύματα της Κερατέας να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για 

άρδευση. Αυτό συμβάλλει σημαντικά στην αγροτική ανάπτυξη της περιοχής. Θα 
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πρέπει να υπάρχει δυνατότητα από τον αγωγό μεταφοράς των λυμάτων να γίνονται 

υδροληψίες οι οποίες θα τροφοδοτούν τοπικά αρδευτικά δίκτυα ανάλογα με τις 

ανάγκες. Για να είναι δυνατή η άρδευση θα πρέπει και η ποιότητα των νερών από τις 

εγκαταστάσεις καθαρισμού (περιεκτικότητα σε μικροοργανισμούς, σε άζωτο, θείο 

κ.λ.π) να είναι αυτή που προβλέπει η σχετική νομοθεσία για άρδευση. Συνεπώς 

απαιτείται να συνταχθεί μελέτη για τη διερεύνηση της δυνατότητας 

επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού 

Κερατέας προς άρδευση. Η μελέτη αυτή με τίτλο «Αξιολόγηση λειτουργίας 
εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Κερατέας και προτάσεις για την 
αναβάθμιση της λειτουργίας της» ανήκει στην κατηγορία 18 του Π.Δ 541/1978 με 

ανώτατη αμοιβή 3.495 € σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο». 

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

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

φύσης της και επειδή δεν διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

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

του Δήμου για κατάθεση προσφοράς, ανταποκρίθηκε ο κος Νικόλαος 

Παπαδόπουλος, Χημικός Μηχανικός, Α.Μ.19081, με έδρα Αρτέμιδος 54 - Αθήνα, με 

προσφορά ποσού 3.490,00 € (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 18 (μελέτες χημικής μηχανικής & χημικών 

εγκαταστάσεων). 

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/11819 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 

896/22.06.2010), 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1421/31.01.2011 έγγραφο 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: «αξιολόγηση λειτουργίας 
εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Κερατέας & προτάσεις για την 
αναβάθμιση λειτουργίας της», στον κο Νικόλαο Παπαδόπουλο, Χημικό Μηχανικό, 
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Α.Μ.19081, με πτυχίο Α’ τάξης, με έδρα Αρτέμιδος 54 - Αθήνα,  στο ποσό των 

3.490,00 € (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά του. 

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

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 4.293,00 € σε βάρος του ΚΑ 25-7413.005 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: «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου 
Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.:68/2011    
    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 και μηχανημάτων 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. 

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 το 

από 20.05.2011 πρακτικό της, εισηγείται την συντήρηση και επισκευή των 

ακολούθων οχημάτων: 

1. ΚΗΙ 6171 - Απορριμματοφόρο: το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στον ειδικό 

ταχογράφο, με αποτέλεσμα τη λανθασμένη καταγραφή των δεδομένων κίνησής του. 
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2. ΚΗΟ 6144 - Φορτηγό: το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στον ειδικό 

ταχογράφο με αποτέλεσμα τη λανθασμένη καταγραφή των δεδομένων κίνησής του. 

3. ΚΗΟ 5678 – Φορτηγό: το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στον ειδικό 

ταχογράφο με αποτέλεσμα τη λανθασμένη καταγραφή των δεδομένων κίνησής του. 

4. ΚΗΟ 6093 – Απορριμματοφόρο: το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στον ειδικό 

ταχογράφο με αποτέλεσμα τη λανθασμένη καταγραφή των δεδομένων κίνησής του. 

5. ΚΗΟ 5635 – Απορριμματοφόρο: το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στον ειδικό 

ταχογράφο με αποτέλεσμα τη λανθασμένη καταγραφή των δεδομένων κίνησής του. 

6. ΚΗΟ 6036 – Απορριμματοφόρο: το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στον ειδικό 

ταχογράφο με αποτέλεσμα τη λανθασμένη καταγραφή των δεδομένων κίνησής του. 

7. ΚΗΟ 6040 – Απορριμματοφόρο: το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στον ειδικό 

ταχογράφο με αποτέλεσμα τη λανθασμένη καταγραφή των δεδομένων κίνησής του. 

8. ΚΗΙ 3022 – Δημοτικό Λεωφορείο: για το όχημα πρέπει να γίνει έλεγχος και να 

εκδοθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα συστήματα του ταχογράφου και 

περιοριστή ταχύτητας. 

9. ΚΗΟ 5504 – Πυροσβεστικό Όχημα: για το όχημα πρέπει να γίνει έλεγχος της 

λειτουργίας του συγκροτήματος που φέρει. 

10. ΚΗΗ 5505 – Πυροσβεστικό Όχημα: για το όχημα πρέπει να γίνει έλεγχος της 

λειτουργίας του συγκροτήματος που φέρει. 

11. ΚΥ 7941 – Πυροσβεστικό Όχημα: για το όχημα πρέπει να γίνει έλεγχος της 

λειτουργίας του συγκροτήματος που φέρει. 

12. ΚΗΙ 3140 – Ανοικτό Φορτηγό: στο όχημα θα πρέπει να γίνει έλεγχος και να 

εκδοθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το σύστημα του ταχογράφου ώστε να 

έτοιμο για τον έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο., εντός Ιουνίου 2011. 

13. ΚΗΙ 7307 – Απορριμματοφόρο: στο όχημα θα πρέπει να γίνει έλεγχος και να 

εκδοθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το σύστημα του ταχογράφου ώστε να 

έτοιμο για τον έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο., εντός Ιουνίου 2011. 

14. ΚΗΙ 7310 – Φορτηγό Ανατρεπόμενο: στο όχημα θα πρέπει να γίνει έλεγχος και 

να εκδοθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το σύστημα του ταχογράφου ώστε 

να έτοιμο για τον έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο., εντός Ιουνίου 2011. 

15.  ΚΗΙ 3020 MERCEDES (Ειδικό όχημα μεταφοράς κάδων σταθμού 

μεταφόρτωσης): απαιτείται έλεγχος του κιβωτίου φόρτωσης των απορριμμάτων γιατί 

παρουσιάζει στρεβλώσεις και κάποιες διαβρώσεις στα τοιχώματά του. 

16. ΚΗΙ 3088 MERCEDES (Ειδικό όχημα μεταφοράς κάδων απορριμμάτων): 

απαιτείται ο έλεγχος του κιβωτίου φόρτωσης των απορριμμάτων γιατί παρουσιάζει 

στρεβλώσεις και κάποιες διαβρώσεις στα τοιχώματά του. 
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17. ΜΕ 88161 – JOHNSTON 600 (Αυτοκινούμενο σάρωθρο): απαιτείται η 

προμήθεια ενός ανταλλακτικού το οποίο επιτυγχάνει την στεγανοποίηση του 

κεντρικού αγωγού αναρρόφησης του σαρώθρου. 

18. ΚΗΙ 6171 – Απορριμματοφόρο: το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα στους 

ηλεκτρικούς συσσωρευτές που χρησιμοποιεί για τη λειτουργία του και ειδικότερα 

παρουσιάζεις δυσκολία στην έναυση του κινητήρα. 

19. ΚΗΗ 2285 – Φορτηγό: το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα κατά την εκκίνηση 

του κινητήρα με πιθανότερη αιτία την κακή λειτουργία του εκκινητή (μίζα) του 

οχήματος. 

20. ΚΗΟ 6120 – Απορριμματοφόρο: το όχημα παρουσιάζει βλάβη στον πίνακα 

οδήγησης (ταμπλό) και ειδικότερα υπάρχουν αρκετές ενδεικτικές λυχνίες εκτός 

λειτουργίας. 

21. ΚΗΙ 7311 – Δημοτικό Λεωφορείο: το όχημα παρουσιάζει βλάβη στην ηλεκτρική 

εγκατάστασή του και ειδικότερα δε λειτουργούν τα φώτα του οχήματος. 

22. ΚΗΟ 6120 – Απορριμματοφόρο: το όχημα παρουσιάζει βλάβη στον πίνακα 

οδήγησης (ταμπλό) και ειδικότερα υπάρχουν αρκετές ενδεικτικές λυχνίες εκτός 

λειτουργίας, επίσης υπάρχει βλάβη στα ειδικά φωτιστικά προσδιορισμού θέσης 

(φάροι) του οχήματος. 

23. ΚΗΗ 2285 – Φορτηγό: το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα κατά την εκκίνηση 

του κινητήρα με πιθανότερη αιτία την κακή λειτουργία του εκκινητή (μίζα) του 

οχήματος. 

24. ΚΗΟ 5678 – Φορτηγό: το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα κατά την εκκίνηση 

του κινητήρα με πιθανότερη αιτία την κακή λειτουργία του εκκινητή (μίζα) του 

οχήματος, επίσης παρουσιάζει ολική απώλεια ηλεκτρικής ισχύς.  

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, 

− Το με ημερομηνία 20.05.2011 πρακτικό της Επιτροπής Συντήρησης & 

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

1. Αναθέτει τον έλεγχο ταχογράφου του ΚΗΙ 6171- Απορριμματοφόρου στον κο 

Καλίνζτη  Δ. Βασίλειο, με έδρα στο Αιγάλεω, Λεωφόρος Κηφισού 91, στο ποσό των 

184,50 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 184,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

2. Αναθέτει τον έλεγχο ταχογράφου του ΚΗΟ 6144 - Φορτηγού, στον κο Καλίνζτη  

Δ. Βασίλειο, με έδρα στο Αιγάλεω, Λεωφόρος Κηφισού 91, στο ποσό των 221,40 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 221,40 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011 για την εργασία. 

3. Αναθέτει τον έλεγχο ταχογράφου του ΚΗΟ 5678 – Φορτηγού, στον κο 

Καλίνζτη  Δ. Βασίλειο, με έδρα στο Αιγάλεω, Λεωφόρος Κηφισού 91, στο ποσό των 

221,40 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 221,40 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

4. Αναθέτει τον έλεγχο ταχογράφου του ΚΗΟ 6093- Απορριμματοφόρου στον κο 

Καλίνζτη  Δ. Βασίλειο, με έδρα στο Αιγάλεω, Λεωφόρος Κηφισού 91, στο ποσό των 

184,50 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 184,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

5. Αναθέτει τον έλεγχο ταχογράφου του ΚΗΟ 5635- Απορριμματοφόρου στον κο 

Καλίνζτη  Δ. Βασίλειο, με έδρα στο Αιγάλεω, Λεωφόρος Κηφισού 91, με ΑΦΜ 

044010304, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, στο ποσό των 209,10 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 209,10 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

6. Αναθέτει τον έλεγχο ταχογράφου του ΚΗΟ 6036- Απορριμματοφόρου στον κο 

Καλίνζτη  Δ. Βασίλειο, με έδρα στο Αιγάλεω, Λεωφόρος Κηφισού 91, με ΑΦΜ 

044010304, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, στο ποσό των 221,40 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 221,40 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

7. Αναθέτει τον έλεγχο ταχογράφου του ΚΗΟ 6040- Απορριμματοφόρου στον κο 

Καλίνζτη  Δ. Βασίλειο, με έδρα στο Αιγάλεω, Λεωφόρος Κηφισού 91, με ΑΦΜ 
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044010304, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, 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. 

8. Αναθέτει τον έλεγχο ταχογράφου του ΚΗΙ 3022 – Δημοτικού Λεωφορείου στον 

κο Καλίνζτη  Δ. Βασίλειο, με έδρα στο Αιγάλεω, Λεωφόρος Κηφισού 91, με ΑΦΜ 

044010304, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, στο ποσό των 209,10 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 209,10 € σε βάρος του ΚΑ 15-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

9. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5504- Πυροσβεστικού Οχήματος 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. ΦΑΒΕΕ Αθηνών, στο ποσό των 615,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 615,00 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

10. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5505- Πυροσβεστικού Οχήματος 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. ΦΑΒΕΕ Αθηνών, στο ποσό των 504,30 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 504,30 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

11. Αναθέτει την επισκευή του ΚΥ 7941- Πυροσβεστικού Οχήματος 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. ΦΑΒΕΕ Αθηνών, στο ποσό των 602,70 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 602,70 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

12. Αναθέτει τον έλεγχο και την έκδοση δικαιολογητικών για το σύστημα 

ταχογράφου του ΚΗΙ 3140 – Ανοικτού Φορτηγού στον κο Καλίνζτη  Δ. Βασίλειο, με 

έδρα στο Αιγάλεω, Λεωφόρος Κηφισού 91, με ΑΦΜ 044010304, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, στο 

ποσό των 36,90 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 36,90 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

13. Αναθέτει τον έλεγχο και την έκδοση δικαιολογητικών για το σύστημα 

ταχογράφου του ΚΗΙ 7307 – Απορριμματοφόρου στον κο Καλίνζτη  Δ. Βασίλειο, με 
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έδρα στο Αιγάλεω, Λεωφόρος Κηφισού 91, με ΑΦΜ 044010304, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, στο 

ποσό των 36,90 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 36,90 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

14. Αναθέτει τον έλεγχο και την έκδοση δικαιολογητικών για το σύστημα 

ταχογράφου του ΚΗΙ 7310 – Φορτηγού Ανατρεπόμενου στον κο Καλίνζτη  Δ. 

Βασίλειο, με έδρα στο Αιγάλεω, Λεωφόρος Κηφισού 91, με ΑΦΜ 044010304, Δ.Ο.Υ. 

Νίκαιας, στο ποσό των 36,90 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 36,90 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

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 3.690,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 3.690,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

16. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3088 MERCEDES Ειδικού Οχήματος 

Μεταφοράς Κάδων Απορριμμάτων, 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 3.690,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 3.690,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

17. 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 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. 

18. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 6171 – Απορριμματοφόρου στην εταιρεία Γ. 

ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ – Γ. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Ο.Ε., με έδρα στο Λαύριο, οδός 25ης Μαρτίου, 

με ΑΦΜ 099100927, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 339,99 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 
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19. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2285 – Φορτηγού στον κο Νικόλαο 

Γκικαράκη, με έδρα στο Λαύριο, οδός Στράβωνος 5 – 7, με ΑΦΜ 017749049, Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου, στο ποσό των 49,57 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 49,57 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

20. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6120 - Απορριμματοφόρου στον κο Νικόλαο 

Γκικαράκη, με έδρα στο Λαύριο, οδός Στράβωνος 5 – 7, με ΑΦΜ 017749049, Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου, στο ποσό των 31,98 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 31,98 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

21. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7311 – Δημοτικού Λεωφορείου στον κο 

Αντώνιο Δημητριάδη, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός 

Μαρμαρά, με ΑΦΜ 029939426, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 344,40 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 344,40 € σε βάρος του ΚΑ 15-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

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

Δημητριάδη, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Μαρμαρά, με 

ΑΦΜ 029939426, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 221,40 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 221,40 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

23. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2285 - Φορτηγού στον κο Αντώνιο 

Δημητριάδη, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Μαρμαρά, με 

ΑΦΜ 029939426, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 221,40 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 221,40 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

24. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 5678 - Φορτηγού στον κο Αντώνιο 

Δημητριάδη, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, οδός Μαρμαρά, με 

ΑΦΜ 029939426, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 332,10 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 332,10 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

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

εργασιών επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών. 
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26. 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: Διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για έξοδα κηδείας της αποβιώσας 
Παρασκευής Βήχου, υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:69/2011    
    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 πίστωσης ποσού 1.000,00 € για έξοδα κηδείας της αποβιώσας 

Παρασκευής Βήχου, υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ.10848/01.06.2011 έγγραφο της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Παρακαλώ, όπως εγκρίνετε τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος 

του ΚΑ 10-6062 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011, που 

αφορά έξοδα κηδείας της αποβιώσας υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, 

Παρασκευής Βήχου». 

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα 

με τις διατάξεις των παρ.4 & 5 του άρθρου 64 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Β’/2007), οι 

ΟΤΑ έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν τα έξοδα κηδείας των υπαλλήλων, των 

συζύγων και των τέκνων τους, εφόσον αυτά προστατεύονται και συντηρούνται από 

αυτούς. Με κοινή υπουργική απόφαση καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής 

των εξόδων κηδείας, καθώς και άλλη σχετική λεπτομέρεια.  

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/512/0022/2006 (ΦΕΚ 146/Β) το ανώτατο όριο των 

εξόδων κηδείας είναι ίσο με χίλια (1.000) ευρώ. 

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

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

− τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3584/2007 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ:10848/01.06.2011 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10-6062 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου έτους 2011, που αφορά έξοδα κηδείας της 

αποβιώσας μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, Παρασκευής Βήχου. 

ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης και έκδοση ισόποσων ενταλμάτων προπληρωμής 
σε βάρος των ΚΑ 10-6411 και 20-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
έτους 2011 
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Αρ. Απόφ.:70/2011    
    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 πίστωσης και έκδοσης ισόποσων ενταλμάτων προπληρωμής σε βάρος 

των ΚΑ 10-6411 & 20-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου έτους 2011», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

10808/01.06.2011 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία: 

«Επειδή για την πληρωμή διοδίων της Αττικής Οδού για τη μετακίνηση των 

απορριμματοφόρων του Δήμου Λαυρεωτικής, απαιτείται άμεσα η καταβολή της 

δαπάνης του ποσού των 5.600,00 € στο όνομα μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου 

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3852/2010, σε 

συνδυασμό με τα άρθρα 32, 34,37 του από 17-5-59 Β.Δ. παρακαλούμε όπως 

εγκρίνετε: 

1- τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011. 

2- τη διάθεση πίστωσης ποσού 600,00 € σε βάρος του ΚΑ 10-6411 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011. 

3 -την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του 

μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, Ιωάννη Πετρούλη, ΤΕ4. 

Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού από των ανωτέρω αναφερόμενο υπάλληλο 

παρακαλούμε να ορισθεί τρίμηνη από την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος 

προπληρωμής». 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

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

του από 17.05.59 Β.Δ/τος, 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ:10808/01.06.2011 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης και την έκδοση ισόποσων ενταλμάτων 

προπληρωμής ποσού: α) 600,00 € σε βάρος του ΚΑ 10-6411, β) 5.000,00 € σε 

βάρος του ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου έτους 2011, στο 

όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, Ιωάννη Πετρούλη, για την 

πληρωμή των διοδίων της Αττικής Οδού για τη μετακίνηση των απορριμματοφόρων 

του Δήμου. 
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Β. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω 

υπάλληλο. 

ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης και έκδοση ισόποσων ενταλμάτων προπληρωμής 
σε βάρος των ΚΑ 00-6221 και 25-6221 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
έτους 2011 
Αρ. Απόφ.:71/2011    
    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 πίστωσης και έκδοσης ισόποσων ενταλμάτων προπληρωμής σε βάρος 

των ΚΑ 00-6221 & 25-6221 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου έτους 2011», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

10806/01.06.2011 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία: 

«Επειδή για την αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας 

Κερατέας και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου καθώς και των διαφόρων 

εγγράφων των Υπηρεσιών, απαιτείται άμεσα η καταβολή της δαπάνης του ποσού των 

9.000,00 € στο όνομα μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 34,37 του 

από 17-5-59 Β.Δ. παρακαλούμε όπως εγκρίνετε: 

1- τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.600,00 € σα βάρος του ΚΑ 25-6221 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011. 

2- τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.400,00 € σα βάρος του ΚΑ 00-6221 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011. 

3 - την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του 

μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, Νικολάου Μαργαρίτη, ΔΕ1/Β’. 

Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού από των ανωτέρω αναφερόμενο υπάλληλο 

παρακαλούμε να ορισθεί τρίμηνη από την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος 

προπληρωμής». 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

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

του από 17.05.59 Β.Δ/τος, 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ:10806/01.06.2011 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης και την έκδοση ισόποσων ενταλμάτων 

προπληρωμής ποσού: α) 4.600,00 € σε βάρος του ΚΑ 25-6221, β) 4.400,00 € σε 
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βάρος του ΚΑ 00-6221 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου έτους 2011, στο 

όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, Νικολάου Μαργαρίτη, για 

την πληρωμή των λογαριασμών ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας και 

της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς και των διαφόρων εγγράφων 

των Υπηρεσιών. 

Β. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω 

υπάλληλο. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών που αφορούν τη συντήρηση των εγκαταστάσεων 
του Βιολογικού Καθαρισμού Κερατέας 
Αρ. Απόφ.:72/2011    
    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 που αφορούν τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του Βιολογικού 

Καθαρισμού Κερατέας», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ 

αριθμ.9779/25.05.2011 έγγραφο της Υπηρεσίας με το οποίο εισηγείται τα ακόλουθα: 

«Παρακαλώ, όπως εγκρίνεται τα ακόλουθα ποσά που αφορούν στη συντήρηση 

των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού της Κερατέας: 

1. Γωνιακός αυξομειωτήρας 1,5KW 8.5 –50 RPM, ποσού 717,13 € πλέον ΦΠΑ. 

2. Πλήρης επισκευή του αεριστήρα της δεξαμενής αερισμού (αντικατάσταση άξονα 

του αεριστήρα, επανατοποθέτηση άξονα και πτερυγίων αεριστήρα, ευθυγράμμισή 

του), ποσό 11.400,00 € πλέον ΦΠΑ. 

3. Πλήρης επισκευή του μειωτήρα δεξαμενής καθίζησης (συμπεριλαμβανομένων των 

ανταλλακτικών), κόστος επισκευής: 720,00 € πλέον ΦΠΑ. 

4. Επισκευή ενός εκ των δύο μειωτήρων των αεριστήρων αερισμού (επισκευή & 

ανταλλακτικά), συνολικό κόστος: 7.440,00 € πλέον ΦΠΑ». 

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:9979/25.05.2011 έγγραφο της 

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 συντήρηση των εγκαταστάσεων του 

Βιολογικού Καθαρισμού Κερατέας, ως ακολούθως: 
 
Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (€) 

1.  25-6264.002 35.000,00  882,07  

2.  25-6264.002 35.000,00  14.022,00  
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3.  25-6264.002 35.000,00  885,60  

4.  25-6264.002 35.000,00  9.151,20  

ΣΥΝΟΛΟ 24.940,87 

ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης ποσού 5.205,98 € που αφορά προμήθεια 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
Αρ. Απόφ.:73/2011    
    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 πίστωσης ποσού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ.9947/25.05.2011 έγγραφό της, η Οικονομική Υπηρεσία 

ζητά τη διάθεση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-7134 του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου έτους 2011 για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών 

περιφερειακών υλικών.  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, το κόστος 

για την ανωτέρω προμήθεια προϋπολογίζεται σε 4.767,20 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 

5.863,66 €. 

Η οικονομική προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρεία SOFLAND M. ΕΠΕ, 

που εδρεύει στο Κορωπί Αττικής είναι ποσού 4.232,50 € πλέον ΦΠΑ, συνολικά 

5.205,98 €. 

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

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

− το υπ’ αριθμ. πρωτ:9947/25.05.2011 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας 

− την αριθμ.9/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας συνολικού προϋπολογισμού 

5.863,66 € 

− την οικονομική προσφορά της εταιρείας SOFLAND M. ΕΠΕ, ποσού 5.205,98 € 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 5.205,98 € σε βάρος του ΚΑ 10-7134 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου έτους 2011, για την προμήθεια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και λοιπών περιφερειακών υλικών για την κάλυψη υπηρεσιακών 

αναγκών. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τις εργασίες υγρομόνωσης του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Λαυρίου 
Αρ. Απόφ.:74/2011    
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Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα 

περί «έγκρισης δαπάνης για τις εργασίες υγρομόνωσης του 1ου Δημοτικού Σχολείου 

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

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ.10146/26.05.2011 έγγραφό της, η Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου ζητά την έγκριση δαπάνης για τις εργασίες υγρομόνωσης του 1ου 

Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου. Σύμφωνα με την από 21.02.2011 τεχνική έκθεση 

εργασιών, το κόστος για την ανωτέρω εργασία προϋπολογίζεται σε 3.000,00 € πλέον 

ΦΠΑ, ήτοι 3.690,00 €. 

Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον ΚΑ 30-6261.004 του προϋπολογισμού εξόδων 

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 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ:10146/26.05.2011 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας 

− την από 21.02.2011 τεχνική έκθεση εργασιών συνολικού προϋπολογισμού 

3.690,00 € 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 3.690,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6261.004 

του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου έτους 2011, για τις εργασίες υγρομόνωσης 

του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τις εργασίες υγρομόνωσης της στέγης του 
Μηχανουργείου Λαυρίου 
Αρ. Απόφ.:75/2011    
    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 δαπάνης για τις εργασίες υγρομόνωσης της στέγης του Μηχανουργείου 

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

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ.10147/26.05.2011 έγγραφό της, η Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου ζητά την έγκριση δαπάνης για τις εργασίες υγρομόνωσης της στέγης του 

κτιρίου του παλαιού Μηχανουργείου Λαυρίου. Σύμφωνα με την από 21.02.2011 

τεχνική έκθεση εργασιών, το κόστος για την ανωτέρω εργασία προϋπολογίζεται σε 

6.500,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 7.995,00 €. 

Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6261.001 του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου οικονομικού έτους 2011. 

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

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

− το υπ’ αριθμ. πρωτ:10147/26.05.2011 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας 

− την από 21.02.2011 τεχνική έκθεση εργασιών συνολικού προϋπολογισμού 

7.995,00 € 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 7.995,00 € σε βάρος του ΚΑ 10-6261.001 

του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου έτους 2011, για τις εργασίες υγρομόνωσης 

της στέγης του Παλαιού Μηχανουργείου Λαυρίου. 

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «συντήρηση και επισκευή οδικού 
δικτύου Λαυρίου» 
Αρ. Απόφ.:76/2011    
 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 του έργου: συντήρηση και επισκευή οδικού δικτύου Λαυρίου», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 

− Τις  διατάξεις του άρθρου 4, παρ.2, περ.γ’ του Ν.1418/1984. 

− Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.2, περ.ε’ του ΠΔ 171/1987. 

− Την ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν.294/86 (ΦΕΚ137/Α’) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΕ, όπως 

τροποποιήθηκε από την Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/92 (ΦΕΚ 547/Β’) απόφαση Υπουργού 

ΠΕΧΩΔΕ και ισχύει. 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, σχετικά με τις αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

− Την εγκύκλιο 5 (αρ. πρωτ:7243/05.02.2009) του Υπουργείου Εσωτερικών, με 

την οποία παρέχονται οδηγίες σε θέματα έργων και υπηρεσιών των ΟΤΑ Α’ βαθμού. 

− Την με ημερομηνία 20.05.2011 τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προϋπολογισμού έργου 10.082,00 €, πλέον ΦΠΑ 

23%, ήτοι 12.400,86 €. 

 Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την ανάγκη 

συντήρησης και επισκευής του οδικού δικτύου πόλης Λαυρίου. Η συντήρηση αφορά 

κυρίως την αποκατάσταση τοπικών φθορών (πλήρωση λακκουβών) του 

οδοστρώματος.  

Για την εργασία αυτή, σύμφωνα με την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, θα 

χρειαστούν περίπου 50 m3 ασφαλτομίγματος (Π.Τ.Π.29). 

Σε πρόσκληση του Δήμου για κατάθεση προσφορών σχετικά με το ανωτέρω 

έργο, ανταποκρίθηκε ο κος Γεώργιος Κουφόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., με 
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έδρα στη Βούλα, οδός Λευκάδος 6, με ΑΦΜ 057813464, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών, με 

προσφορά ποσού 200,00 euro ανά κυβικό μέτρο ασφαλτομίγματος, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, την οποία σας θέτω υπόψη. Για το σύνολο του 

έργου η τιμή της προσφοράς ανέρχεται σε 200,00 € Χ 50 m3 = 10.000,00 €. 

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

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

− Τις  διατάξεις του άρθρου 4, παρ.2, περ.γ’ του Ν.1418/1984 

− Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.2, περ.ε’ του Π.Δ. 171/1987 

− Την εγκύκλιο 5 (αρ. πρωτ:7243/05.02.2009) του Υπουργείου Εσωτερικών 

− Την με ημερομηνία 20.05.2011 τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου 

− Την από 06.06.2011 κατατεθείσα οικονομική προσφορά 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Αναθέτει το έργο: «συντήρηση και επισκευή οδικού δικτύου Λαυρίου», όπως αυτό 

περιγράφεται στην από 20.05.2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στον 

κο Γεώργιο Κουφόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., με έδρα στη Βούλα, οδός 

Λευκάδος 6, με ΑΦΜ 057813464, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών, με προσφορά ποσού 200,00 

euro ανά κυβικό μέτρο ασφαλτομίγματος (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 

συνολικά 10.000,00 euro. 

Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου. 

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 10.000.00 € σε βάρος των Κ.Α. 30-7333.007 του  

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011 για την εκτέλεση του 

έργου.  

Δ. Τo 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: Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «συντήρηση και επισκευή οδικού 
δικτύου Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.:77/2011    
    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 του έργου: συντήρηση και επισκευή οδικού δικτύου 

Κερατέας», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 

− Τις  διατάξεις του άρθρου 4, παρ.2, περ.γ’ του Ν.1418/1984. 
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− Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.2, περ.ε’ του ΠΔ 171/1987. 

− Την ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν.294/86 (ΦΕΚ137/Α’) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΕ, όπως 

τροποποιήθηκε από την Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/92 (ΦΕΚ 547/Β’) απόφαση Υπουργού 

ΠΕΧΩΔΕ και ισχύει. 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, σχετικά με τις αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

− Την εγκύκλιο 5 (αρ. πρωτ:7243/05.02.2009) του Υπουργείου Εσωτερικών, με 

την οποία παρέχονται οδηγίες σε θέματα έργων και υπηρεσιών των ΟΤΑ Α’ βαθμού. 

− Την με ημερομηνία 20.05.2011 τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προϋπολογισμού έργου 10.082,00 €, πλέον ΦΠΑ 

23%, ήτοι 12.400,86 €. 

 Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την ανάγκη 

συντήρησης και επισκευής του οδικού δικτύου πόλης Κερατέας. Η συντήρηση αφορά 

κυρίως την αποκατάσταση τοπικών φθορών (πλήρωση λακκουβών) του 

οδοστρώματος.  

Για την εργασία αυτή, σύμφωνα με την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, θα 

χρειαστούν περίπου 50 m3 ασφαλτομίγματος (Π.Τ.Π.29). 

Σε πρόσκληση του Δήμου για κατάθεση προσφορών σχετικά με το ανωτέρω 

έργο, ανταποκρίθηκε ο κος Γεώργιος Κουφόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., με 

έδρα στη Βούλα, οδός Λευκάδος 6, με ΑΦΜ 057813464, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών, με 

προσφορά ποσού 200,00 euro ανά κυβικό μέτρο ασφαλτομίγματος, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, την οποία σας θέτω υπόψη. Για το σύνολο του 

έργου η τιμή της προσφοράς ανέρχεται σε 200,00 € Χ 50 m3 = 10.000,00 €. 

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

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

− Τις  διατάξεις του άρθρου 4, παρ.2, περ.γ’ του Ν.1418/1984 

− Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.2, περ.ε’ του Π.Δ. 171/1987 

− Την εγκύκλιο 5 (αρ. πρωτ:7243/05.02.2009) του Υπουργείου Εσωτερικών 

− Την με ημερομηνία 20.05.2011 τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου 

− Την από 06.06.2011 κατατεθείσα οικονομική προσφορά 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Αναθέτει το έργο: «συντήρηση και επισκευή οδικού δικτύου Κερατέας», όπως 

αυτό περιγράφεται στην από 20.05.2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 
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στον κο Γεώργιο Κουφόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., με έδρα στη Βούλα, οδός 

Λευκάδος 6, με ΑΦΜ 057813464, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών, με προσφορά ποσού 200,00 

euro ανά κυβικό μέτρο ασφαλτομίγματος (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 

συνολικά 10.000,00 euro. 

Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου. 

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 10.000.00 € σε βάρος των Κ.Α. 30-7333.008 του  

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011 για την εκτέλεση του 

ανωτέρω έργου.  

Δ. Τo 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: Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «συντήρηση και επισκευή οδικού 
δικτύου Αγίου Κωνσταντίνου» 
Αρ. Απόφ.:78/2011    
    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 του έργου: συντήρηση και επισκευή οδικού δικτύου Αγίου 

Κωνσταντίνου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 

− Τις  διατάξεις του άρθρου 4, παρ.2, περ. γ’ του Ν.1418/1984. 

− Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.2, περ. ε’ του ΠΔ 171/1987. 

− Την ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν.294/86 (ΦΕΚ137/Α’) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΕ, όπως 

τροποποιήθηκε από την Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/92 (ΦΕΚ 547/Β’) απόφαση Υπουργού 

ΠΕΧΩΔΕ και ισχύει. 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, σχετικά με τις αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

− Την εγκύκλιο 5 (αρ. πρωτ:7243/05.02.2009) του Υπουργείου Εσωτερικών, με 

την οποία παρέχονται οδηγίες σε θέματα έργων και υπηρεσιών των ΟΤΑ Α’ βαθμού. 

− Την με ημερομηνία 20.05.2011 τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προϋπολογισμού έργου 10.082,00 €, πλέον ΦΠΑ 

23%, ήτοι 12.400,86 €. 

 Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την ανάγκη 

συντήρησης και επισκευής του οδικού δικτύου πόλης Λαυρίου. Η συντήρηση αφορά 

κυρίως την αποκατάσταση τοπικών φθορών (πλήρωση λακκουβών) του 

οδοστρώματος.  

Για την εργασία αυτή, σύμφωνα με την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, θα 

χρειαστούν περίπου 50 m3 ασφαλτομίγματος (Π.Τ.Π.29). 
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Σε πρόσκληση του Δήμου για κατάθεση προσφορών σχετικά με το ανωτέρω 

έργο, ανταποκρίθηκε ο κος Γεώργιος Κουφόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., με 

έδρα στη Βούλα, οδός Λευκάδος 6, με ΑΦΜ 057813464, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών, με 

προσφορά ποσού 200,00 euro ανά κυβικό μέτρο ασφαλτομίγματος, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, την οποία σας θέτω υπόψη. Για το σύνολο του 

έργου η τιμή της προσφοράς ανέρχεται σε 200,00 € Χ 50 m3 = 10.000,00 €. 

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

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

− Τις  διατάξεις του άρθρου 4, παρ.2, περ.γ’ του Ν.1418/1984 

− Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.2, περ.ε’ του Π.Δ. 171/1987 

− Την εγκύκλιο 5 (αρ. πρωτ:7243/05.02.2009) του Υπουργείου Εσωτερικών 

− Την με ημερομηνία 20.05.2011 τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου 

− Την από 06.06.2011 κατατεθείσα οικονομική προσφορά 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Αναθέτει το έργο: «συντήρηση και επισκευή οδικού δικτύου Αγίου Κωνσταντίνου», 

όπως αυτό περιγράφεται στην από 20.05.2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου, στον κο Γεώργιο Κουφόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., με έδρα στη Βούλα, 

οδός Λευκάδος 6, με ΑΦΜ 057813464, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών, με προσφορά ποσού 

200,00 euro ανά κυβικό μέτρο ασφαλτομίγματος (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 

συνολικά 10.000,00 euro. 

Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου. 

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 10.000.00 € σε βάρος των Κ.Α. 30-7333.006 του  

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011 για την εκτέλεση του 

ανωτέρω έργου.  

Δ. Τo 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: Απ’ ευθείας ανάθεση των εργασιών χρωματισμού του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Λαυρίου 
Αρ. Απόφ.:79/2011    
    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 των εργασιών χρωματισμού του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
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Λαυρίου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την ανάγκη 

συντήρησης του κτιρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου. 

Στην με ημερομηνία 31.05.2011 έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.800,00 euro (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

περιγράφονται όλες οι εργασίες που θα γίνουν: α) εξωτερικός χρωματισμός του 

κτιρίου, συνολικής επιφάνειας 3.200 m2 και β)  ελαιοχρωματισμός των παραθύρων 

και θυρών. 

Αναλυτικά οι εργασίες έχουν ως εξής: 

1. Τρίψιμο όλων των εξωτερικών επιφανειών 

2. Στοκάρισμα όλων των επιφανειών 

3. Επίστρωση με αστάρι ένα χέρι 

4. Χρωματισμός των εξωτερικών επιφανειών δια ακρυλικού πλαστικού χρώματος 

5. Ελαιοχρωματισμός θυρών και παραθύρων. 

Επειδή το προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί, προτείνεται η ανάθεση των 

ανωτέρω εργασιών σε ιδιώτη. 

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 

− Τις διατάξεις του άρθρου Π.Δ.171/1987, όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με  τα άρθρα 1 & 2 του Π.Δ.229/1999, όπου ορίζονται τα εξής: «για 

μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης που η δαπάνη για καθένα  από αυτά δεν 

υπερβαίνει τα 2.000.000 δρχ ή με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με 

διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την 

περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική 

απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής. Τα στοιχεία 

αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του 

άρθρου 4 του Ν.1418/1984. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Δημαρχιακή Επιτροπή ή το 

Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και αν μεν 

επρόκεται για εκτέλεση έργου με διαγωνισμό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται 

για εκτέλεση με απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριμένο ανάδοχο και τους όρους 

ανάθεσης». 

− Την υπ’ αριθμ.5/2009 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ «περί παροχής οδηγιών για την 

εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18,20 & 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων 

και υπηρεσιών των ΟΤΑ», σύμφωνα με την οποία το αρμόδιο συλλογικό όργανο που 

αποφασίζει για την απ’ ευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης είναι 

η Δημαρχιακή Επιτροπή. 

− Το γεγονός ότι με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η 

αρμοδιότητα αυτή έχει πλέον μεταφερθεί στην Οικονομική Επιτροπή. 
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− Το υπ’ αριθμ. πρωτ:21437/05.05.2011 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ., περί 

παροχής οδηγιών σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του 

άρθρου 83 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για ΟΤΑ Α’ Βαθμού. 

Μετά από πρόσκληση του Δήμου για κατάθεση προσφοράς σχετικά με την 

ανωτέρω εργασία, ανταποκρίθηκε ο κος AGOLI ASTRIT VAIT, υπεργολάβος 

οικοδομών, με έδρα στο Λαύριο, οδός Γερασιμίδου 45, με ΑΦΜ 103204828, Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου, με προσφορά ποσού 5.600,00 €, πλέον ΦΠΑ 23%, την οποία σας θέτω 

υπόψη. 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− του ΠΔ 171/1987 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ΠΔ 229/1999, 

− Την με ημερομηνία 31.05.2011 περιγραφή εργασιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου, 

− Την με ημερομηνία 06.06.2011 κατατεθείσα οικονομική προσφορά, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Αναθέτει την εργασία χρωματισμού του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου στον κο 

AGOLI ASTRIT VAIT, υπεργολάβο οικοδομών, με έδρα στο Λαύριο, οδός 

Γερασιμίδου 45, με ΑΦΜ 103204828, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, σύμφωνα με τη συνημμένη 

προσφορά του, έναντι του ποσού των 5.600,00 €, πλέον ΦΠΑ. 

Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τη σύμβαση εκτέλεσης της εργασίας. 

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 6.888,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6261.004 του  

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011 για την εκτέλεση της εργασίας.  

Δ. Ορίζει τον υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κο Δημήτριο Πανάγιο, 

Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., υπεύθυνο για την παρακολούθηση, τη διοίκηση και τον 

έλεγχο της εκτέλεσης της εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του 

άρθρου 15 του ΠΔ 229/1999. 

Ε. 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 άγονου διαγωνισμού προμήθειας φρέσκου 
γάλακτος 
Αρ. Απόφ.:80/2011    
    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 
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«έγκρισης πρακτικού άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε την υπ’ αριθμ. 3/2011 μελέτη που αφορά 

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. 

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. 

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

το από 06.06.2011 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και το από 07.06.2011 

πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει το πρακτικό άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος  

για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου, ο οποίος διεξήχθη στις 06.06.2011 στο 

Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής. 

Β. Αποφασίζει 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. 



Page 38 of 50 

Γ. Περίληψη του επαναληπτικού διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Δήμου, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση 
όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά: «ασφάλιση 
οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.:81/2011    
    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 τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων 

διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά: «ασφάλιση οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής», 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 €. 

− Τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 περί «εκτέλεσης έργων και προμηθειών των 

ΟΤΑ». 

− Τις διατάξεις των παρ.9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α), ως προς τα 

επιτρεπτά χρηματικά όρια. 

− Τις διατάξεις του Ν.489/76 περί «υποχρεωτικής ασφάλισης της εξ ατυχημάτων 

αυτοκινήτων αστικής ασφάλισης» 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια πρόχειρου 

διαγωνισμού. 

− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό του Δήμου, 

οικονομικού έτους 2011. 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνωστοποίησε στα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής ότι ο Δήμος πρέπει να προβεί στην υποχρεωτική κάλυψη – ασφάλιση της 

κινητής περιουσίας του. Ειδικότερα, η παροχή υπηρεσιών αφορά την ασφάλιση όλων 

των μεταφορικών μέσων, απορριμματοφόρα, φορτηγά, επιβατικά, κλπ. Όλα τα 

οχήματα θα καλυφθούν με τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις. 

 Η ασφάλιση των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο μειοδοτικό 

διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 

Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως και των ισχυουσών διατάξεων και 

νομοθεσίας περί ασφάλισης μεταφορικών μέσων. 
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Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3731/2008, 

− Τις σχετικές διατάξεις του .ΠΔ.28/80, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995, 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια πρόχειρου 

διαγωνισμού, 

− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό του Δήμου, 

οικονομικού έτους 2011, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.12/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

προϋπολογισμού 60.000,00 euro, σχετικά με την ασφάλιση των αυτοκινήτων, 

οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Β. Διαθέτει πίστωση ποσού 32.208,25 € σε βάρος των οικείων ΚΑ του 

προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2011, ως ακολούθως: 

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (για το έτος 2011) 

10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.205,51 

15-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.800,00 

20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 19.873,08 

25-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.619,79 

35-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.500,00 

70-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.209,87 

ΣΥΝΟΛΟ 32.208,25 

Το υπόλοιπο ποσό 27.791,75 € θα βαρύνει τους αντίστοιχους ΚΑ του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου έτους 2012. 

Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: 

ΑΡΘΡΟ  1 - Τόπος και χρόνος διενέργειας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις ………………………, ημέρα ………………….., 

ενώπιον της  Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Κουντουριώτη 

1, Λιμάνι Λαυρίου, με ώρα έναρξης στις ……………. και ώρα λήξης αποδοχής 

προσφορών στις ………... 



Page 40 of 50 

Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού ή ασύμφορου αποτελέσματος ο διαγωνισμός θα 

επαναληφθεί στις ……………….., ημέρα ……………….. την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο, 

με τους ίδιους όρους και  από την ίδια επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ  2 - Τεύχη δημοπράτησης 
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της ασφάλισης, είναι 

κατά σειρά ισχύος είναι:  

α) η παρούσα διακήρυξη,  

β) οι γενικοί όροι ασφάλισης,  

γ) η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.  

Τα ανωτέρω στοιχεία περιέχονται στη υπ’ αριθμ. 12/2011 μελέτη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ  3 - Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 

το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, στα τηλ. 22923 20147  & 20162.  

Αντίγραφο της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, χορηγείται στους 

ενδιαφερόμενους, έπειτα από αίτηση που υποβάλλουν στην ανωτέρω υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ  4 - Δικαιούχοι συμμετοχής 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης 

ευθύνης αυτοκινήτων, είναι μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και 

παρέχουν εχέγγυα καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθώς επίσης και 

διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.1569/82, όπως ισχύει 

αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα. 

Είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο 

διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας ασφαλίσεων κλπ) για 

λογαριασμό ποιας ή ποιων ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβεί, καθώς και η 

προσκόμιση αντιγράφου σύμβασης συνεργασίας με αυτήν ώστε να αποκλειστεί η 

περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μιας προσφοράς από την ίδια ασφαλιστική 

επιχείρηση. 

ΑΡΘΡΟ 5 - Προσόντα διαγωνιζόμενων και δικαιολογητικά συμμετοχής 
Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι αναφέρθηκαν στο άρθρο 4 της 

παρούσης. Οι ανωτέρω αναφερόμενες εταιρείες θα υποβάλλουν με ποινή 

αποκλεισμού κατά το χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού αντίγραφο της συστατικής 

τους πράξης. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως 

ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. 
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Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και 

έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της 

προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

− Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή Επαγγελματικής Οργάνωσης στην 

οποία ανήκουν. 

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι:  

α. έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους 

οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα,  

β. δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς των ΟΤΑ,  

γ. δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης, 

δ. δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση. Τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά, καθώς και το απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο προκύπτει 

ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, θα κατατεθούν από τον 

ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης. Αν πρόκειται για εταιρεία, το 

πιστοποιητικό αυτό θα αφορά το διαχειριστή της εταιρείας. 

Στη δήλωση δεν επιτρέπεται καμία αναγραφή, η οποία θα τροποποιήσει τους όρους 

της δημοπρασίας. 

− Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος που 

λειτουργεί νόμιμα ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό 

ίσο προς 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, ισχύος μέχρι της επιστροφής ή της 

αντικατάστασης της, σαν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και συντεταγμένης 

κατά τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.  

− Ασφαλιστική ενημερότητα. 

− Φορολογική ενημερότητα (για συμμετοχή στο διαγωνισμό). 

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν 

επιπλέον: 

− Βεβαίωση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ)  

− Βεβαίωση Σ.Α.Π. φιλικού διακανονισμού 

− Κερδοφόρους ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων ετών 

ΑΡΘΡΟ 6 - Εγγυήσεις 
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 

(5%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Ειδικότερα η εγγύηση 
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συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο θα ανέρχεται στο 

ποσό των 3.000,00 Euro. 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται κατά 

την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία 

ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του συμβατικού προϋπολογισμού.  

ΑΡΘΡΟ 7 - Τρόπος σύνταξης και υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές των διαγωνιζόμενων είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον οποίο αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

Η επωνυμία του διαγωνιζόμενου. 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού και ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης. 

Ο ανωτέρω φάκελος της προσφοράς τοποθετείται μέσα σε άλλο, σφραγισμένο 

φάκελο, στον οποίο τοποθετούνται επίσης όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που 

ορίζει η διακήρυξη και στον οποίο αναγράφονται η επωνυμία του ενδιαφερόμενου και 

ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης. 

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νομίμους 

εκπροσώπους τους. 

 Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους 

κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες από τους νόμιμους εκπροσώπους 

τους. 

Οι προσφορές κατατίθενται στην επιτροπή δημοπρασίας αυτοπροσώπως από τους 

διαγωνιζόμενους, διαφορετικά είναι απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται στη δημοπρασία από μέλος του διοικητικού 

τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.  

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες 

εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο. 

Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη 

αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο. 

Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία 

εταιρείες ή κοινοπραξίες.  

Δεν μπορεί να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό, αυτός που 

εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου τέτοιας 

εταιρείας. 
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Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος της 

εταιρείας, η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή 

αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή. 

Επίσης, προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή 

στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, 195 00 ΛΑΥΡΙΟ 

ΑΤΤΙΚΗΣ. 

Οι τιμές της προσφοράς θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνουν τις 

κρατήσεις υπέρ τρίτων, εκτός του χαρτοσήμου το οποίο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Η τιμή της προσφοράς θα υπολογισθεί με βάση το ισχύον bonus malus και θα 

αναγραφεί αριθμητικά και ανά όχημα. Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΑΡΘΡΟ  8 - Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών 

Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών που 

συνεδριάζει δημόσια μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζει το 

άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. 

Πάνω σε κάθε φάκελο, που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόμιμη επίδοση της 

προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου, αναγράφεται ο αύξων αριθμός της 

προσφοράς, καθώς  - και σε περίπτωση ιδιόχειρης κατάθεσης – η τυχόν άμεση 

απόρριψή της, εάν δε συνοδεύεται από το δελτίο ταυτότητας ή το απαιτούμενο 

παραστατικό εκπροσώπησης. 

Ο αύξων αριθμός του φακέλου αναγράφεται και στο πρακτικό της δημοπρασίας.  

Όταν περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη κηρύσσεται η λήξη της 

παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για 

οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του 

διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξης 

της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. 

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και 

αρχίζει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης και 

μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής, πλην της εγγυητικής επιστολής. 

Ο εσωτερικός φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει 

σφραγισμένος και αναγράφεται σ’ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού 

φακέλου. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι 

στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. 

Η Επιτροπή στη συνέχεια συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα 

των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. 
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Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων 

αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα 

σχετικά έγγραφα αυτών μαζί με τη σφραγισμένη οικονομική προσφορά τους. 

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στη 

δημοπρασία κατά σειρά και ανακοινώνεται το όνομα κάθε διαγωνιζόμενου και το 

περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς του, τα οποία καταχωρούνται στα πρακτικά. 

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι 

σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται. Προσφορές εντελώς 

αόριστες ή υπό αίρεση απορρίπτονται. 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση 

που περισσότεροι προσέφεραν την ίδια τιμή, γίνεται κλήρωση μεταξύ τους. 

Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό της 

δημοπρασίας. 

Σε περίπτωση που αρνηθεί κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο 

άρθρο 50 του ΠΔ 28/80. 

Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής και η 

δημοπρασία μπορεί να επαναληφθεί σε βάρος του έκπτωτου μειοδότη ή να ανατεθεί 

απ’ ευθείας από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΑΡΘΡΟ  9 - Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας – υποβολή πρακτικού 
Οι ενστάσεις α. κατά της διεξαγωγής της δημοπρασίας κατατίθενται εγγράφως στην 

Οικονομική Επιτροπή, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή του 

διαγωνισμού, β. κατά του αποτελέσματος της δημοπρασίας μέχρι και την επόμενη της 

ανακοινώσεως αυτού.  

Οι ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και διαβιβάζονται την ίδια 

ημέρα στην Επιτροπή Δημοπρασίας. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονομική 

Επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 10 - Ανακήρυξη μειοδότη – κατακύρωση 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή, μέσα σε δέκα 

(10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. 

Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του δήμου για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σ' αυτές τις προθεσμίες 

για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, 

εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/1980 κυρώσεις. 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται 

την ίδια ημέρα στο πρωτόκολλο του δήμου. 
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ΑΡΘΡΟ  11 - Χρονική ισχύς των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα 

τεσσάρων (4) μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας 

του διαγωνισμού. 

Μετά την παρέλευση του τετραμήνου ο ενδιαφερόμενος μπορεί  εφ’ όσον επιθυμεί, να 

αποσύρει την προσφορά του άνευ ποινής.  

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

ΑΡΘΡΟ 12 -Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής 
Με την προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν αναλυτικό τεύχος των 

ασφαλιστικών καλύψεων που προσφέρουν ανά αυτοκίνητο και όχημα, στο οποίο θα 

δίδεται σαφής περιγραφή για την παροχή υπηρεσιών. Όποια προσφορά δεν 

συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από τεύχος με ασαφείς ή ελλιπείς 

τεχνικές περιγραφές απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΑΡΘΡΟ  13 - Χρόνος διάρκειας της σύμβασης 
Η περίοδος ασφάλισης θα είναι για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την 

υπογραφή της σύμβασης για όλα τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου, αυτά που 

αναφέρονται στην μελέτη αλλά και αυτά που πιθανόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος 

κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί για μία (1) ακόμα ασφαλιστική περίοδο. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ανταποκριθεί με συνέπεια στις υποχρεώσεις του 

(όπως ορίζονται από τη σύμβαση και το νόμο), η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από 

πλευράς Δήμου με όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο συνέπειες. 

ΑΡΘΡΟ 14 -Τρόπος πληρωμής 
Η συμπλήρωση των ασφαλίστρων θα γίνεται από τον ανάδοχο και η εξόφληση του θα 

γίνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία κάθε ασφαλιστήριου 

συμβολαίου. 

ΑΡΘΡΟ 15 - Κρατήσεις 
Το καθαρό ασφάλιστρο υπόκειται σε νόμιμες κρατήσεις και σε φορολογία εισοδήματος 

σε ποσοστό 8%, οι οποίες βαρύνουν το μειοδότη. 

Τέλος χαρτοσήμου, ποσοστό 2% (σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.16α ΚΤΧ. Εγκ. Υπ. 

Οικον. Σ605/98/1987). 

ΑΡΘΡΟ 16 - Αναπροσαρμογή τιμών 
Οι συμβατικές τιμές προσφοράς ισχύουν και δεσμεύουν τον Ανάδοχο για όλο το 

χρονικό διάστημα που διαρκεί η σύμβαση. 

Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης για ακόμα ένα έτος επιτρέπεται η 

αναπροσαρμογή των τιμών, με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα καταθέσει εκ νέου 
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προσφορά στην οποία θα αναφέρεται η μέθοδος αναπροσαρμογής και η Υπηρεσία θα 

την κάνει δεκτή. 

ΑΡΘΡΟ 17 - Κοινοποίηση – δημοσίευση 
Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε περίληψη κατά τα νόμιμα. Επίσης, περίληψη της 

παρούσας θα αναρτηθεί: στην ιστοσελίδα του Δήμου www.lavreotiki.gr, στη Διαύγεια 

και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος για γνώση των 

ενδιαφερόμενων,  πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του 

διαγωνισμού. 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Αποδέσμευση ποσού από την υπ’ 
αριθμ.1022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.:82/2011    
    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, εκτός 

ημερήσιας διάταξης, περί «αποδέσμευσης ποσού από την υπ’ αρ.1022 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 

υπ’ αριθμ. πρωτ.11891/10.06.2011 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας όπου 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ. 46/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση 

της πίστωσης ποσού 14.604,33 € σε βάρος του ΚΑ 25-6662.003 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου 2011 για την προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ.4/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Αντίστοιχα, εκδόθηκε η αριθμ.1022 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 14.604,33 €. 

Επειδή η προσφορά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή είναι 12.881,56 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%), παρακαλούμε όπως γίνει αποδέσμευση ποσού 

1.722,77 € από την 1022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης». 

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

άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και την υπ’ αρ. πρωτ:11891/10.06.2011 εισήγηση της 

Οικονομικής Υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Την αποδέσμευση ποσού 1.722,77 € από την υπ’ αριθμ.1022/2011 Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία έχει εκδοθεί σε βάρος του ΚΑ 25-6662.003 και 

αφορά προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης. 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπανών από Πάγια 
Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.:83/2011    

http://www.lavreotiki.gr/
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    Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα, εκτός 

ημερήσιας διάταξης, περί  «έγκρισης δαπανών από Πάγια Προκαταβολή Τοπικής 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ.12002/14.06.2011 εισήγηση του Προέδρου της 

Τοπικής Κοινότητας, όπου αναφέρονται τα εξής: 

Παρακαλώ, όπως εγκριθούν οι παρακάτω δαπάνες της Τοπικής Ενότητας 

Αγίου Κωνσταντίνου, σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. με αριθ. πρωτ: 

74449/29.12.2010, οι οποίες έχουν ως εξής: 

Αρ. τιμολογίου - Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο προμηθευτή Ποσό 

20131/25.05.2011 ΓΚΑΓΚΟΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 54,14 

7/25.05.2011 ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 92,48 

10/04.05.2011 ΓΚΙΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 59,79 

24/07.06.2011 ΠΟΡΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 123,00 

15838/01.06.2011 ΜΠΑΛΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 169,74 

1273/23.05.2011 ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 33,65 

ΣΥΝΟΛΟ 532,80 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006, 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ.12002/14.06.2011 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, 

− 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 πάγιας προκαταβολής, όπως αναλυτικά παρατίθενται 

κατωτέρω, ήτοι: 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΡ. ΠΑΡΑΣΤ. ΠΟΣΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 

ΓΚΑΓΚΟΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20131/25.05.2011 54,14 00-6434 

ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7/25.05.2011 92,48 00-6434 

ΓΚΙΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 10/04.05.2011 59,79 10-6634 

ΠΟΡΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24/07.06.2011 123,00 30-7135.001 

ΜΠΑΛΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 15838/01.06.2011 169,74 10-6661 

ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1273/23.05.2011 33,65 10-6661 
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ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή 
τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:84/2011    
    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 την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του 

Δήμου Λαυρεωτικής», 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: 11979/14.06.2011 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με τη 

διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου 

οικονομικού έτους 2011 και αφορούν την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας των 

οχημάτων, ως ακολούθως: 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 

1.  70-6322 500,00 75,00 

2.  35-6323 1500,00 300,00 

3.  15-6321 1700,00 150,00 

4.  20-6323 9000,00 2475,00 

5.  30-6323 2500,00 1650,00 

6.  10-6321 1100,00 375,00 

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:11979/14.06.2011 έγγραφο της  

Οικονομικής Υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων που αφορούν την πληρωμή των τελών 

κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ως ακολούθως: 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 

5.  70-6322 500,00 75,00 

6.  35-6323 1500,00 300,00 
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7.  15-6321 1700,00 150,00 

8.  20-6323 9000,00 2475,00 

9.  30-6323 2500,00 1650,00 

10.  10-6321 1100,00 375,00 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης 
της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας 
Αρ. Απόφ.:85/2011    
    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, εκτός 

ημερήσιας διάταξης, περί  «δικαιώματος σύνδεσης με δίκτυο ύδρευσης της Δ.Κ. 

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

Η Υπηρεσίας Ύδρευσης με το υπ’ αριθμ. πρωτ.11922/14.06.2011 έγγραφό 

της εισηγείται τα κατωτέρω: 

«Σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης, άρθρο 7, για την υδροδότηση οποιουδήποτε 

ακινήτου, προκαταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Ταμείο του Δήμου το τέλος 

σύνδεσης καθώς και οι δαπάνες για τα υλικά που απαιτούνται. 

Στο άρθρο 12 προβλέπεται ότι τα τέλη ύδρευσης είναι ανταποδοτικά και προορίζονται 

να καλύψουν τις δαπάνες διοίκησης, συντήρησης και λειτουργίας του δημοτικού 

δικτύου ύδρευσης και τις δαπάνες απόσβεσης των επενδεδυμένων κεφαλαίων. 

Τα τέλη ύδρευσης καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 

βεβαιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΝΔ 318/69 και των 

άρθρων 3 & 4 του ΒΔ 17/5-15/6/1959. 

Η σύνδεση των ακινήτων τα οποία βρίσκονται στην περιοχή που εξυπηρετεί το 

δημοτικό δίκτυο ύδρευσης (εντός σχεδίου) γίνεται ύστερα από αίτηση των 

ενδιαφερομένων φυσικών ή νομικών προσώπων καταναλωτών προς το Δήμο. Το 

κόστος ανέρχεται σε 161,41 € (για οικείες) και 249,45 € (για οικόπεδα) μαζί με τα 

υλικά. 

Για την υδροδότηση ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως, το κόστος είναι: 

α) 440,21 € (για οικείες), β) 586,95 € (για οικόπεδα - βιομηχανίες) και γ) 352,16 € για 

κτηνοτροφικές μονάδες, εκτός των υλικών. 

Υπάρχουν και μερικοί οικισμοί (Μάλια Στέκα, Άγιος Γεώργιος, Αρί, Μεγάλα Πεύκα, 

Συντερίνα) όπου το δικαίωμα παροχής για οικείες και οικόπεδα είναι 586,95 € χωρίς 

τα υλικά. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή 

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και 

εισφορών. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες». 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την επιβολή τέλους σύνδεσης για την 

υδροδότηση των ακινήτων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας ως 

ακολούθως: 

Για ακίνητα που βρίσκονται στην εντός σχεδίου περιοχή Κερατέας, ποσό 609,00 

euro, στο οποίο περιλαμβάνονται η παροχή όλων των υπηρεσιών από το Δήμο και 

τα υλικά. 

Για ακίνητα που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου περιοχές, ποσό 1.000,00 euro, χωρίς 

τα υλικά. 

Τα ανωτέρω ποσά θα καταβάλλονται εφάπαξ στο Ταμείο του Δήμου. 

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

τοποθετήσεις των μελών της επιτροπής, έλαβε γνώση των σχετικών διατάξεων και το 

υπ’ αριθμ. πρωτ:11922/14.06.2011 έγγραφο της Υπηρεσίας Ύδρευσης 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τέλους σύνδεσης με το δίκτυο 

ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας, ως ακολούθως: 

Α) Για υδροδότηση ακινήτων στην εντός σχεδίου περιοχή: 609,00 euro, 

(συμπεριλαμβανομένων των υλικών και της παροχής όλων των υπηρεσιών από το 

Δήμο). 

Β) Για υδροδότηση ακινήτων στις εκτός σχεδίου περιοχές: 1.000,00 euro, εκτός των 

υλικών. 

Γ) Τα ποσά θα καταβάλλονται εφάπαξ στο Ταμείο του Δήμου. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο Πρόεδρος   

 
 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Κατσίκης Κωνσταντίνος 

 

Παπανικολάου Νικόλαος 

 

Σαλίβερος Γεώργιος 

 

Τσαπρούνης Μέγας         
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