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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΤΗΣ 05-05-2011  
 
Ημερομηνία συνεδρίασης : 5 Μαΐου 2011 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Πέμπτη, ώρα 19:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 7444/28.04.2011 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 7 

Κωνσταντίνος Λεβαντής, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσουνάκης Κυριάκος,  

Κατσίκης Κωνσταντίνος, Παπανικολάου Νικόλαος, Σαλίβερος Γεώργιος,  

Παμφίλης Απόστολος, Τσαπρούνης Μέγας 

Απόντα μέλη : 0 
 
ΘΕΜΑ: Απογραφή και ισολογισμός έναρξης Δήμου Λαυρεωτικής 01.01.2011 
Αρ. Απόφ.:38/2011        

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 1ο θέμα 

περί «απογραφής και ισολογισμού έναρξης του Δήμου Λαυρεωτικής 01.01.2011» 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι: «μέχρι 

την 28.02.2011 ολοκληρώνεται η απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών 

στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου Δήμου, καθώς και των 

διαθέσιμων χρηματικών μέσων. Η διαδικασία, ο τρόπος και η αποτύπωση της 

απογραφής θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 

74445/29.12.2010 (ΦΕΚ Β’/2029/27.12.2010) απόφαση του ΥΠΕΣΑ&ΗΔ. 

Στο άρθρο 4 της απόφασης αυτής ορίζονται τα ακόλουθα: «Η Επιτροπή 

Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της έως την 28-2-2011 και παραδίδει αντίγραφο της 

έκθεσης απογραφής στο Δήμαρχο και στον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου. Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής συγκαλεί την επιτροπή αμέσως και 

εντός της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία προθεσμίας. Η Οικονομική 
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Επιτροπή αποφασίζει για την καταχώριση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο 

απογραφών και ισολογισμών του δήμου, καθώς και για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή - 

λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης. Μετά την 

έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου της έκθεσης απογραφής από τον ορκωτό ελεγκτή 

- λογιστή, συγκαλείτε εντός 10 ημερών και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2011, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δημοτικό συμβούλιο για να συζητήσει σε 

ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση την «Απογραφή περιουσίας Δήμου - 

Ισολογισμός Έναρξης 01-01-2011» και να αποφασίσει για την έγκριση αυτής. Στη 

συνεδρίαση αυτή καλείται ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, που εξέδωσε το σχετικό 

πιστοποιητικό και η Επιτροπή Απογραφής, για να δώσουν τις απαραίτητες 

πληροφορίες - διευκρινήσεις επί του θέματος αυτού. Ο ισολογισμός έναρξης και η 

σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του 

δήμου και δημοσιεύονται σε μία τοπική εφημερίδα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, σε 

εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος». 

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ.23/2011 απόφασή της, α) διέθεσε 

πίστωση  για τον έλεγχο της έκθεσης απογραφής έναρξης και τη σύνταξη του 

σχετικού πιστοποιητικού από ορκωτό – ελεγκτή λογιστή, μετά του αναπληρωτή του 

και  β) ανέθεσε στην εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ τη σύνταξη του ανωτέρω πιστοποιητικού και 

τον έλεγχο της απογραφής. 

Η Επιτροπή Απογραφής του Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία συγκροτήθηκε με 

την υπ’ αριθμ.1/2011 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής  και τροποποιήθηκε με την 

υπ’ αριθμ.12/2011 απόφαση, συνέταξε την Έκθεση Απογραφής Έναρξης των πάσης 

φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου Δήμου, 

καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων, αφού προηγουμένως είχαν 

ολοκληρωθεί επαρκώς όλες οι φάσεις που προβλέπονται από την σχετική Υπουργική 

Απόφαση.  

Κατά τη συζήτηση της Απογραφής, το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος  

Παπανικολάου Νικόλαος έκανε τις εξής παρατηρήσεις: 

1) Στη σελίδα 10, «καταγραφή και αποτίμηση των αποθεμάτων και τρόπος που 

χρησιμοποιήθηκε», αναφέρεται ότι ο τρόπος προσδιορισμού ήταν ο μόνος 

εφικτός λόγω μη παρακολούθησης των υλικών με οργανωμένη αποθήκη στους 

πρώην Δήμους Κερατέας & Λαυρίου. Από τα ανωτέρω προκύπτει η αναγκαιότητα 

δημιουργίας αποθηκών για την καλύτερη διαχείριση των υλικών και των 

προμηθειών του Δήμου. 

2) Στη σελίδα 12, αναφέρεται ποσό 347.545,69 € που αφορά χρηματικό υπόλοιπο 

της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, χωρίς να υπάρχει ανάλυση. 
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3) Στη σελίδα 18, παρ,14 να σημειωθεί ότι οργανωμένη Νομική Υπηρεσία διαθέτει 

μόνο ο πρώην Δήμος Λαυρεωτικής. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Τσαπρούνης Μέγας, ανέφερε τα 

ακόλουθα: 

1) Στα δάνεια δεν εμφανίζονται ως στοιχείο οι τόκοι που γεννούν αυτά τα δάνεια. 

2) Δεν αναφέρονται οι δικαστικές εκκρεμότητες του πρώην Δήμου Κερατέας. 

3) Δεν αναφέρονται τα leasing του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής.  

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη 

σχετικής απόφασης. 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 

− Την υπ’ αριθμ.7445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/Β’) απόφαση ΥΠΕΣΑ&ΗΔ  

− Την έκθεση απογραφής έναρξης της Επιτροπής Απογραφής και τον ισολογισμό 

έναρξης της 1ης Ιανουαρίου 2011 

και μετά από διαλογική  συζήτηση: 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Την καταχώρηση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών 

του Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με την έκθεση απογραφής έναρξης της 

Επιτροπής Απογραφής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

απόφασης. 

ΘΕΜΑ: Άσκηση αιτήσεως επανελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο της σύμβασης 
για τη «μελέτη κτηματογράφησης – πολεοδόμησης, πράξης εφαρμογής 
περιοχής Β’ κατοικίας ΒΓΕΘΙ Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.:39/2011        

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 2ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, υπενθύμισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

Μετά την αίτηση ανάκλησης του Δήμου Λαυρεωτικής κατά της υπ’ 

αριθμ.204/2010 πράξης του Ζ’ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δεν είχε 

εγκρίνει την υπογραφή της σύμβασης που αφορούσε τη «μελέτη κτηματογράφησης – 

πολεοδόμησης, πράξης εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας ΒΓΕΘΙ Δήμου 

Λαυρεωτικής», εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.472/2010 απόφαση του VI τμήματος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία την απέρριψε.  
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Στη συνέχεια, με τη δημοσίευση του Ν.3932/2011 (άρθρο 14), προστέθηκε το 

άρθρο 19α στο ΠΔ 774/1980, που επέτρεψε εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) 

μηνών από τη δημοσίευσή του, την άσκηση αιτήσεως επανελέγχου των συμβάσεων, 

οι οποίες έχουν ήδη ελεγχθεί από τα αρμόδια κλιμάκια ή από το αρμόδιο τμήμα του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 Έτσι, προκειμένου να επανελεγχθεί η παραπάνω σύμβαση, ώστε να 

επιτραπεί η υπογραφή της και να μην υπάρξει καθυστέρηση σε βάρος του δημοσίου 

συμφέροντος, ασκήθηκε εμπροθέσμως η από 03.05.2011 αίτηση επανελέγχου 

σύμβασης ενώπιον του Ελεγκτικού (τμήμα 7μελούς σύνθεσης), από το Δικηγόρο του 

Δήμου. 

Κατόπιν των ανωτέρω, με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου και των δημοτών 

της περιοχής, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της παραπάνω αίτησης 

επανελέγχου.  

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, 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  
Εγκρίνει την από 3 Μαΐου 2011 ασκηθείσα αίτηση επανελέγχου της σύμβασης για τη 

μελέτη κτηματογράφησης – πολεοδόμησης, πράξης εφαρμογής περιοχής Β’ 

κατοικίας ΒΓΕΘΙ Δήμου Λαυρεωτικής, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (τμήμα 

7μελούς σύνθεσης), με αριθμό κατάθεσης 23/11 και εξουσιοδοτεί το Νομικό 

Σύμβουλο του Δήμου, Αλέξανδρο Ηρ. Τσώνο, να παραστεί κατά την εκδίκαση της 

υπόθεσης κατά τη δικάσιμο της 23 Μαΐου 2011 ή σε οποιαδήποτε άλλη τυχόν 

δικάσιμο, προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου. 

ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου έφεσης κατά της υπ’ αριθμ.4092/2010 
αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
Αρ. Απόφ.:40/2011        

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 ή μη ενδίκου μέσου έφεσης κατά της υπ’ αριθμ.4092/2010 

αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών» γνώρισε στα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στις 15.04.2011 κοινοποιήθηκε στο Δήμο η υπ’ αριθμ. 4092/2010 απόφαση 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία έγινε δεκτή σχετική αγωγή 

τριάντα εννέα (39) υπαλλήλων του Δήμου, τον οποίο υποχρέωσε να καταβάλλει 

ποσό 5.502,00 € στον καθένα από αυτούς, ως ειδική πρόσθετη αμοιβή, σύμφωνα με 
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τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ.2 του Ν.2880/2001 και της υπ’ 

αριθμ.2/19691/0022/2001 ΚΥΑ. 

Επειδή η ως άνω απόφαση αφορά σε μισθολογικές απαιτήσεις και μάλιστα το 

παραπάνω συγκεκριμένο επίδομα, πρέπει να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103, παρ.3 του ΔΚΚ. 

Κατά της ως άνω απόφασης, ήδη έχει ασκηθεί  εμπροθέσμως η από 

28.04.2001 έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με γενικό αριθμό 

κατάθεσης 12820/03.05.2011, προκειμένου να μην παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 

και συνεπώς πρέπει να εγκριθεί η άσκηση της έφεσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, 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 την άσκηση της από 28.04.2011 έφεσης ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών κατά των Κωνσταντίνου Βαττή και λοιπών τριάντα οχτώ (38) 

υπαλλήλων του Δήμου και της υπ’ αριθμ.4092/2010 απόφασης Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό κατάθεσης 12820/03.05.2011. 

Β - Εξουσιοδοτεί το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, Αλέξανδρο Ηρ. Τσώνο να 

παρασταθεί κατά τη δικάσιμο που θα προσδιορισθεί.  

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ’ αριθμ.25/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.:41/2011        

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 της υπ’ αριθμ.25/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’αριθμ.25/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής είχε δοθεί  η 

εξουσιοδότηση στο μέλος της, Νικόλαο Παπανικολάου, να υπογράφει τις αποφάσεις 

ανάληψης υποχρέωσης για τις δαπάνες των οποίων η διάθεση της πίστωσης γίνεται 

από την Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, είχε ορισθεί ως αναπληρωτής αυτού το 

μέλος Κωνσταντίνος Κατσίκης. 

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ 

αριθμ.7443/28.04.2011 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας στο οποίο αναφέρονται 

τα ακόλουθα: 

«Η Οικονομική Υπηρεσία με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3386/03.03.2011 έγγραφό της 

εισηγήθηκε τον ορισμό ενός μέλους της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και 

αναπληρωτή αυτού, ο οποίος θα υπογράφει ως «Διατάκτης κατ’ εντολή της 
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Οικονομικής Επιτροπής», τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης  για δαπάνες των 

οποίων η διάθεση της πίστωσης γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή. 

Με την εγκύκλιο 30 (αρ. πρωτ.19664/20.04.2011) που εκδόθηκε από το 

ΥΠΕΣΑ&ΗΔ και το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων 

του ΠΔ 113/2010 «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» στους δήμους και 

στα δημοτικά ΝΠΔΔ, αποσαφηνίζεται ότι το έγγραφο ανάληψης υποχρέωσης 

υπογράφεται πάντα από το Δήμαρχο ή από τον Αντιδήμαρχο στον οποίο έχει 

μεταβιβάσει τη σχετική αρμοδιότητα. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 25/2011 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής». 

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

αριθμ.7443/28.04.2011 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και μετά από διαλογική  

συζήτηση: 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Την ανάκληση της υπ’ αριθμ.25/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, με την 

οποία είχε ορισθεί το μέλος της, Νικόλαος Παπανικολάου, με αναπληρωτή τον 

Κωνσταντίνο Κατσίκη, επίσης μέλος, να υπογράφουν ως «διατάκτης με εντολή της 

Οικονομικής Επιτροπής», τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για δαπάνες των 

οποίων η διάθεση της πίστωσης  γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο Πρόεδρος   

 
Κωνσταντίνος Λεβαντής 

                         Τα Μέλη 
Κατσουνάκης Κυριάκος  

Κατσίκης Κωνσταντίνος 

 Παπανικολάου Νικόλαος 

Σαλίβερος Γεώργιος 

Παμφίλης Απόστολος 

Τσαπρούνης Μέγας        
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