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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

της 30-11- 2012  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 30 Νοεμβρίου 2012 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Παρασκευή, ώρα 14:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 26.11.2012 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 5 

Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσουνάκης Κυριάκος, 

Παπανικολάου Νικόλαος, Παμφίλης Απόστολος, Λουκάς Δημήτριος 

Απόντα μέλη : 2 

Κατσίκης Κωνσταντίνος, Σαλίβερος Γεώργιος 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

ΘΕΜΑ: Άσκηση υπομνήματος – παρέμβασης ενώπιον του ΣτΕ επί της 
ανοιχθείσας με την από 15.09.2006 και με αριθ. κατ.Ε5277/18.09.2006 αίτησης 
ακύρωσης των Σοφία Κομνά και Κωνσταντίνα Κομνά κατά της τέως Ν.Α.Α.Α. 
Αρ. Απόφ.:114/2012    

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 

της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

Με την από 15.09.2006 και με αριθμ. κατ. Ε5277/18.09.2006 αίτηση ακυρώσεως 

που άσκησαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας οι κυρίες Σοφία και 

Κωνσταντίνα Κομνά ζητούν την ακύρωση της πράξεως επανεπιβολής ρυμοτικής 

απαλλοτριώσεως σε οικόπεδο ιδιοκτησίας τους που βρίσκεται στον Δήμο Κερατέας 

(Ο.Τ. 86). Η συζήτηση της ανωτέρω υποθέσεως έχει ορισθεί, κατόπιν σειράς 

αναβολών, για τη δικάσιμο της 12ης Δεκεμβρίου 2012. 

Με την εν λόγω αίτηση ακυρώσεως τίθενται ιδιαιτέρως σοβαρά ζητήματα που 

αφορούν τη νομιμότητα της κρινόμενης αποφάσεως ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. 

Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της υποθέσεως για τα συμφέροντα του Δήμου, θα 

πρέπει ο Δήμος να εκπροσωπηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά την 
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ανωτέρω δικάσιμο από ένα δικηγορικό γραφείο που να ασχολείται με παρόμοιες 

υποθέσεις και να έχει την απαιτούμενη εξειδίκευση, γνώση και εμπειρία. Για το λόγο 

αυτό προτείνεται να ορισθεί δικηγόρος για τη συγκεκριμένη υπόθεση προκειμένου 

αυτός να υπερασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή είναι 

όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. 

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με την παρ.1 περ.ε, αποφασίζει για την 

ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα 

οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν 

εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, 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  
Α. Παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. 

Απόστολο Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο και νόμιμο εκπρόσωπο της 

Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Απ. Παπακωνσταντίνου – Γ. Κατρούγκαλος 

– Ν. Χλέπας & Συνεργάτες», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 

αριθμ. 30-32, Κολωνάκι, να ασκήσει υπόμνημα – παρέμβαση ενώπιον του 

Συμβουλίου της Επικρατείας επί της ανοιχθείσας με την από 15.09.2006 και με 

αριθμ. κατ. Ε5277/18.09.2006 αιτήσεως ακυρώσεως που άσκησαν οι Σοφία Κομνά 

και Κωνσταντίνα Κομνά κατά της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής 

Αττικής, καθώς και να παρασταθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού και να 

εκπροσωπήσει τον Δήμο κατά τη δικάσιμο της 12ης Δεκεμβρίου 2012 και σε κάθε μετ’ 

αναβολή δικάσιμο, οπότε πρόκειται να συζητηθεί η ανωτέρω αίτηση ακυρώσεως, 

καθώς και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την απόρριψή της.  

Η ως άνω πληρεξουσιότητα παρέχεται στον εν λόγω Δικηγόρο και τη Δικηγορική 

Εταιρεία του ενόψει αφενός μεν της ιδιαίτερης σημασίας της υποθέσεως για τα 

συμφέροντα του Δήμου, αφετέρου δε λόγω της μεγάλης εξειδίκευσης, γνώσης και 

εμπειρίας του στα υπόψη ζητήματα. 

Β. Η αμοιβή του Δικηγόρου θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006. 

ΘΕΜΑ: Πρόταση Μιχαήλ Αγγελίδη για ανταλλαγή ακινήτου – διάθεση 
πίστωσης γα την εκτίμηση της αγοραίας αξίας ακινήτου 
Αρ. Απόφ.: 115/2012    
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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 2ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με 

ημερομηνία 15.10.2012 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, σύμφωνα με 

την οποία: 

          Ο κος Μιχαήλ Αγγελίδης, ενεργώντας και για λογαριασμό της συζύγου του, με 

την αριθμ. πρωτ: 23257/11.10.2012 αίτησή του, προτείνει την ανταλλαγή της 

ιδιοκτησίας του (εμβαδού 406 τ.μ.), που βρίσκεται στη συνοικία Κυπριανού, επί της 

Λεωφόρου Αθηνών, παραπλεύρως του κτιρίου της ΕΥΤΕΡΠΗΣ και έχει αποκτήσει με 

το υπ’ αριθμ.43427/2005 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ευαγγελία Λίτινα, με το 

οικόπεδο του Δήμου (εμβαδού 326 τ.μ.), που βρίσκεται στη συνοικία Νεάπολη, επί 

της συμβολής των οδών Ηλία Μέντη, Β. Βασιλείου και Πλουμίδη. 

 Το προτεινόμενο από τον αιτούντα ακίνητο, ευρισκόμενο πλησίον του 

διατηρητέου και ιστορικού κτιρίου της ΕΥΤΕΡΠΗΣ, παρέχει τη δυνατότητα να 

δημιουργηθεί ένα σύνολο κτιρίων για πολιτιστικές δραστηριότητες. 

 Προκειμένου να εισαχθεί το αίτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση, 

πρέπει να υπάρχει στη διάθεση του Δ.Σ., εκτός των άλλων στοιχείων, η τρέχουσα 

αξία των προς ανταλλαγή ακινήτων. 

 Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 

(άρθρα 186 και 190), για την ανταλλαγή εκ μέρους του Δήμου, προαπαιτείται 

εκτίμηση της αγοραίας αξίας από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. 

 Επειδή υπάρχει η πολιτική βούληση να αποκτήσει ο Δήμος το ανωτέρω 

ακίνητο ιδιοκτησίας Μ. Αγγελίδη και εν όψει της πρότασης των ιδιοκτητών, πρέπει να 

απευθυνθεί στο Σ.Ο.Ε., ώστε μετά την εκτίμηση της αγοραίας αξίας των προς 

ανταλλαγή ακινήτων, να αξιολογήσει την πρόταση και να διαπραγματευθεί αναλόγως. 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 140/1990, η αμοιβή του ΣΟΕ για την 

εκτίμηση, υπολογίζεται ποσοστιαία επί της αξίας του εκτιμώμενου ακινήτου. Είναι 

ευνόητο ότι την αμοιβή του ΣΟΕ πρέπει να καταβάλουν αναλόγως και οι αιτούντες. 

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

άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και την από 15.10.2012 εισήγηση του Νομικού 

Συμβούλου 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6117.005 

του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2012, ως 
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αμοιβή του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας 

ακινήτου ιδιοκτησίας Μιχαήλ Αγγελίδη (εμβαδού 406 τ.μ.), που βρίσκεται στη 

συνοικία Κυπριανός Λαυρίου, επί της Λεωφόρου Αθηνών, παραπλεύρως του κτιρίου 

της ΕΥΤΕΡΠΗΣ. 

ΘΕΜΑ: Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2012 Δήμου 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 116/2012    

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 3ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης περί «έκθεσης εσόδων –εξόδων Γ’ τριμήνου οικονομικού 

έτους 2012 Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την περ. β’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η 

Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει 

ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η 

κατάσταση των εσόδων – εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία 

καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά 

στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε από την 

παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 ορίζονται τα ακόλουθα: 

«Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών 

υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, 

ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της 

έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της 

μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου.  

Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, 

διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι 

στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν 

πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει 

υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, 

μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των 

δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο 

προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για 
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έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. 

οικ.40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011, τεύχος Β’) «καθορισμός των στοιχείων 

τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης 

του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο 

από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών 

υπηρεσιών του οικείου Δήμου ή οικείας Περιφέρειας αντίστοιχα. 

Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των 

δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται 

στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 

24595/01.11.2012 έγγραφό της υπέβαλλε στην Οικονομική Επιτροπή την έκθεση 

εσόδων – εξόδων του Γ’ τριμήνου έτους 2012 (χρονικό διάστημα από 01.01.2012 

έως 30.09.2012), προκειμένου αυτή να προβεί στον έλεγχο της υλοποίησης του 

προϋπολογισμού του Δήμου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 

- την περ. β της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 

- την αριθ. οικ.40038/09.09.2011 «καθορισμός των στοιχείων τα οποία 

περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των 

Δήμων και των Περιφερειών» 

- την αριθμ. πρωτ: 24595/01.11.2012 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Α. Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2012 του 

Δήμου Λαυρεωτικής, ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 6 από 52 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ      

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 

    ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/9/2012 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 
1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 13527767,56 7128484,92 0,526952 6913844,83 0,511085 0,96989 
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 123500 47810,07 0,387126 46361,85 0,3754 0,969709 
2 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 614091,26 19863,27 0,032346 19863,27 0,032346 1 
3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 5633069,2 3429956,82 0,608897 3231897,9 0,573737 0,942256 
4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 826000 393544,89 0,476447 378321,94 0,458017 0,961318 
5 Φόροι και εισφορές 1307491,94 715961,64 0,547584 715961,64 0,547584 1 
6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 4713903,26 2362216,2 0,501117 2362216,2 0,501117 1 
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 309711,9 159132,03 0,513807 159222,03 0,514097 1,000566 
1 Έκτακτα έσοδα 9351201,21 2043642,84 0,218543 2043764,21 0,218556 1,000059 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 1361734,61 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1215397 523966,83 0,431108 523966,83 0,431108 1 
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 6482069,6 1413451,62 0,218056 1413451,62 0,218056 1 
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 25000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 245000 101850,17 0,415715 101971,54 0,41621 1,001192 
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 22000 4374,22 0,198828 4374,22 0,198828 1 
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 2326803,36 1789499,12 0,769081 1567289,06 0,67358 0,875826 

21 Τακτικά έσοδα 2275803,36 1789499,12 0,786315 1567289,06 0,688675 0,875826 
22 Έκτακτα έσοδα 51000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 3478904,35 3641666,14 1,046785 371750,95 0,106859 0,102083 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 3478904,35 3641666,14 1,046785 371750,95 0,106859 0,102083 
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2852200 1442799,02 0,505855 1385696,46 0,485834 0,960422 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 2735700 1405976,84 0,513937 1348874,28 0,493064 0,959386 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 116500 36822,18 0,31607 36822,18 0,31607 1 
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 2624207,56           

  Σύνολα εσόδων 34161084,04 16046092,04   12282345,51     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 

        ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/9/2012 

Κ.Α
. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

Προϋπ/σμό
ς Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 
1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 14561175,52 13763004,5 1,057994 7267719,93 0,4991163 7189088,42 6838891,8 0,4696662 0,9409955 
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5301379,3 5267383,93 1,006454 2887980,2 0,5447602 3161381,82 3027122,48 0,5710066 1,0481798 
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 664328,17 639224,17 1,039273 152825,48 0,2300452 262435,06 247085,06 0,3719322 1,6167792 
62 Παροχές τρίτων 3489916,77 3247691,7 1,074584 1808595,41 0,5182345 1241800,52 1120123,55 0,32096 0,6193334 
63 Φόροι - τέλη 34000 35700 0,952381 7151,36 0,2103341 7151,36 7076,36 0,2081282 0,9895125 
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 736206,36 711155,05 1,035226 329262,6 0,4472423 253434,14 190693,32 0,2590216 0,5791527 
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 835606,9 835606,9 1 243279,64 0,2911413 548711,22 548711,22 0,6566619 2,2554753 
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 870088,46 773493,23 1,124882 646309,04 0,7428084 446882,53 431788,04 0,4962576 0,6680829 
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2574649,56 2234749,56 1,152098 1192211,2 0,4630577 1267186,77 1266186,77 0,4917899 1,062049 
68 Λοιπά Έξοδα 55000 18000 3,055556 105 0,0019091 105 105 0,0019091 1 

7 Επενδύσεις 8318917 5353115,94 1,554033 2491731,54 0,299526 2330271,97 2295512,38 0,2759388 0,9212519 
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1709419,34 799091,51 2,139203 740888,81 0,4334155 670289,2 665157,64 0,3891132 0,8977834 
73 Έργα 5627303,41 4132521,71 1,361712 1484145,22 0,26374 1459705,5 1450688,37 0,2577946 0,9774572 
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 982194,25 421502,72 2,33022 266697,51 0,2715323 200277,27 179666,37 0,1829235 0,673671 
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 11269652,57 10929651,8 1,031108 9066940,13 0,8045448 4123142,4 3720363,66 0,3301223 0,4103219 
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 8526810,57 8186809,83 1,04153 7825128,21 0,9177087 2762350,94 2359999,85 0,276774 0,3015925 
82 Αποδόσεις 2742842 2742842 1 1241811,92 0,4527464 1360791,46 1360363,81 0,4959687 1,0954669 
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

9 Αποθεματικό 11338,95                 
  Σύνολα δαπανών 34161084,04 30045772,3   18826391,6   13642502,8 12854767,84     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 

  τέλος 
Προηγούμενου 
έτους 

Προηγούμενο 
τρίμηνο 

3ο Τρίμηνο 2012 Μεταβολή 

% 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.972.156,68 6.047.470,83 5.880.884,51 0,97 
  Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 3.826.291,01 3.929.888,47 3.763.302,15 0,96 
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 
3. Λοιπές απαιτήσεις 2.145.865,67 2.117.582,36 2.117.582,36 1,00 
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.717.216,68 1.648.246,27 2.029.339,88 1,23 
1. Ταμείο 3.293,83 3.637,76 27.538,71 7,57 
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.713.922,85 1.644.608,51 2.001.801,17 1,22 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.940.423,30 220.553,77 220.553,77 1,00 
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 42.283,39 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.898.139,91 220.553,77 220.553,77 1,00 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 4.080.806,61 3.808.366,92 3.657.532,18 0,96 
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 3.542.024,48 3.524.444,07 3.524.444,07 1,00 
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 538.782,13 283.922,85 133.088,11 0,47 
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7.786.659,94 7.550.468,26 7.478.475,35 0,99 
1. Προμηθευτές 7.498.256,53 7.366.441,08 7.301.893,52 0,99 
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 23.198,10 85.795,54 6.599,22 0,08 
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 265.205,31 98.231,64 169.982,61 1,73 
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 349.971,62 281.870,67 293.317,46 1,04 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 401.750,96 2.623,60 2.623,60 1,00 
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 401.750,96 2.623,60 2.623,60 1,00 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 
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Β. Υποβάλλει την ανωτέρω έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη σχετικής 

απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Λουκάς Δημήτρης, μειοψήφησε διότι 

υπάρχει μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στα πληρωθέντα – βεβαιωθέντα και 

εισπραχθέντα. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Παμφίλης Απόστολος μειοψήφησε, 

αναφέροντας τα κατωτέρω: 

«Οι συνεχείς μειώσεις των πόρων στους δήμους διαχρονικά από τις κυβερνήσεις, 

καθώς και από τη σημερινή τρικομματική κυβέρνηση έχουν ως συνέπεια αρκετοί 

δήμοι να αναγκαστούν να αναστείλουν τη λειτουργία τους, λόγω στάσης πληρωμών 

του κράτους. 

Τα στοιχεία που δημοσιεύονται στον τύπο και επίσημα από την ΚΕΔΕ είναι 

ελεγχόμενη πληροφόρηση και αποκρύπτει την πραγματικότητα, τις αιτίες και τους 

υπεύθυνους. 

Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε (ο Δήμος Λαυρεωτικής) μαζί με πολλούς Δήμους στο 

τελευταίο στάδιο πληρωμών και εκφράζεται η αδυναμία κάλυψης τρεχουσών 

υποχρεώσεων, αλλά και στάση παροχών, μέχρι και κλείσιμο δομών. 

Σοβαρό ζήτημα είναι η χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών για τις οποίες έχει 

δοθεί έως και η 2η δόση του 2012. 

Τα σχολεία εκτός από τα συνήθη λειτουργικά, θα βρεθούν σε δυσκολία να 

πληρώσουν αυτά που ήδη χρωστούν. Το κονδύλι για τη συντήρηση των σχολείων 

έχει σχεδόν μηδενιστεί. 

Τέλος οι πόροι της ΣΑΤΑ είναι συνεχώς μειωμένοι και μη αποδιδόμενοι. Το 2011 

προϋπολογίζονταν 710 εκατ. ευρώ και αποδόθηκαν 418 εκατ. ευρώ – μείωση 41%. 

Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω την έγκριση εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 

οικονομικού έτους 2012. Δεν αμφισβητώ τα οικονομικά στοιχεία ως λογιστική πράξη. 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2012 
Αρ. Απόφ.: 117/2012    

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 «ψήφισης (διάθεσης) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012», 

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 
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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:24052/24.10.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του 

Δήμου οικονομικού έτους 2012. 

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

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, καθώς και το υπ’ αριθμ. πρωτ:24052/24.10.2012 

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: 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Α/Α Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΣ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤ
ΟΔΟΤΗΣ

ΗΣ 

1 10-6634 
Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας & 
ευπρεπισμού 

10.000,00 € 1.130,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

2 15-6634 
Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας & 
ευπρεπισμού 

1.500,00 € 320,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

3 25-7131.001 

Επισκευή κιβωτίου 
αεριστήρα Νο4 στο 
Βιολογικό Καθαρισμό 
Κερατέας 

23.970,00 € 3.950,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

4 20-6634 
Προμήθεια σάκων 
απορριμμάτων για την 
Υπηρεσία Καθαριότητας 

3.000,00 € 1.100,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

5 35-6635 
Προμήθεια σάκων 
απορριμμάτων για την 
Υπηρεσία Πρασίνου 

1.000,00 € 915,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

6 10-7133 Προμήθεια 2 συσκευών 
τηλεφώνου 10.000,00 € 98,40 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

7 10-6691 Προμήθεια ειδών 
σημαιοστολισμού 6.500,00 € 1.110,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

8 30-7331.005 

Προμήθεια χρωμάτων για 
τη συντήρηση των κτιρίων 
της Δημοτικής Ενότητας 
Κερατέας 

15.000,00 € 15.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 
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9 30-7332.001 Προμήθεια φυτών για 
παιδικές χαρές 10.000,00 € 560,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

10 30-6266 

Ανανέωση συμβολαίου 
συντήρησης 
προγράμματος Τεχνικής 
Υπηρεσίας 

1.000,00 € 910,20 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

11 20-7333.005 
Εργασίες καθαρισμού 
οδικού δικτύου Αγίου 
Κωνσταντίνου 

10.000,00 € 8.650,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

12 10-6641 
Προμήθεια καυσίμων & 
λιπαντικών για την κίνηση 
των μεταφορικών μέσων 

27.000,00 € 7.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

13 15-6041.004 
Μισθοδοσία έκτακτου 
προσωπικού για 
κατασκηνώσεις 

100.000,00 € 20.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

14 25-6261.002 Εργασίες συντήρησης 
δεξαμενών 15.000,00 € 15.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

15 70-6641 
Προμήθεια καυσίμων & 
λιπαντικών για την κίνηση 
των μεταφορικών μέσων 

11.000,00 € 4.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

16 8224.001 
Απόδοση κρατήσεων από 
δικαιώματα χρήσης 
παραλιών 

47.000,00 € 47.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

17 8231.009 Ασφαλιστικές εισφορές 
στο Υγειονομικό Ταμείο 4.200,00 € 1.500,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

18 8231.019 Ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης 90.000,00 € 20.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

19 30-7421.011 Δαπάνες εφαρμογής 
σχεδίου πόλεως - ΒΓΕΘΙ 5.000,00 € 1.800,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

20 15-6261.001 
Καθαρισμός υαλοπινάκων 
Δημαρχείου Κερατέας - 
ΚΕΠ Κερατέας 

7.270,00 € 922,50 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

21 35-6693 
Προμήθεια 
φυτοφαρμάκων για τον 
ψεκασμό των φοινίκων 

13.176,45 € 2.100,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

22 10-6461 Δημοσίευση ισολογισμού 
Δήμου Λαυρεωτικής 4.500,00 € 730,62 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

23 20-7332.001 
Καθαρισμός 
κοινοχρήστων χώρων στα 
Λεγραινά και στο Λαύριο 

24.600,00 € 861,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

24 10-6461 
Δημοσίευση απολογισμού 
Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2011 

4.500,00 € 280,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

25 20-6672 Προμήθεια συσσωρευτών 8.000,00 € 400,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

26 30-7135.001 Προμήθεια πινακίδων 
οδών 12.450,00 € 492,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

27 30-6261.004 Επισκευή μαρμάρινων 
πλατύσκαλων 3ου 90.335,38 € 2.930,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 
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Δημοτικού Σχολείου 

28 30-7424.003 
Αποζημίωση επικειμένων 
- επέκταση εγκεκριμένου 
σχεδίου πόλεως Κερατέας 

63.061,89 € 4.067,40 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

29 30-6662.002  Προμήθεια σκυροδέματος  7.000,00 € 4.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

30 35-7135 Προμήθεια εργαλείων  6.000,00 € 360,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

31 30-7332.001 
Εργασίες συντήρησης 
παιδικής χαράς λόφου 
Αγίου Ανδρέα Λαυρίου 

10.000,00 € 680,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

32 15-6611 

Προμήθεια βιβλίων - 
εκδόσεων της Εταιρείας 
Μελετών Λαυρεωτικής για 
τις σχολικές βιβλιοθήκες 

2.000,00 € 2.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

33 30-6662.003 

Προμήθεια οικοδομικών 
υλικών για συντήρηση 
στάσεων, χώρους 
τοποθέτησης κάδων 
απορριμμάτων κ.α. 

12.000,00 € 2.060,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

34 20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού 
ρεύματος 870.000,00 € 220.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

35 15-6263 
Προμήθεια 
πυροσβεστήρων για το 
ΚΗΗ 5545 όχημα 

11.300,00 € 30,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

36 15-6263 
Προμήθεια 
πυροσβεστήρων για το 
ΚΗΙ 7345 όχημα 

11.300,00 € 20,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

37 10-6671 
Προμήθεια 
πυροσβεστήρων για το 
ΚΗΙ 7345 όχημα 

14.000,00 € 81,20 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

38 30-6261.004 

Εργασίες μόνωσης & 
στεγάνωσης των 
δωμάτων στο 2ο Δημοτικό 
Σχολείο Λαυρίου 

90.335,98 € 11.940,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

39 30-6261.005 

Αντικατάσταση 
σπασμένων τζαμιών, 
κολώνων φωτισμού στο 
Γενικό Λύκειο Λαυρίου 

32.942,74 € 3.625,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

40 35-7425.002 

Κοπή - απομάκρυνση 
φοινίκων 
προσβεβλημένων από το 
κόκκινο σκαθάρι 

13.000,00 € 13.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

41 15-6261.001 Συντήρηση λεβήτων 
δημοτικών κτιρίων 7.270,00 € 442,80 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

42 20-7131.003 

Προμήθεια 
μετασχηματιστή 
καυστήρος για το 
Δημοτικό Κατάστημα 
Κερατέας 

12.200,00 € 86,10 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

43 25-7312.020 
Αναβάθμιση δικτύου 
ύδρευσης και 
αντικατάσταση 

500.000,00 € 500.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 
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αμιαντοσωλήνων στην 
Κερατέα Δήμου 
Λαυρεωτικής 

44 30-6261.004 
Επισκευή ταράτσας 3ου 
Δημοτικού Σχολείου 
Λαυρίου 

90.335,98 € 22.080,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης ψήφισε τη διάθεση 

των πιστώσεων κάνοντας την εξής παρατήρηση: 

Στον προϋπολογισμό του έτους 2012 προβλέπονταν πόροι 600 εκατομμύρια ευρώ. 

Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί τίποτα από αυτά. Ζητάμε να δοθούν άμεσα στους 

Δήμους οι πόροι που οφείλονται για το έτος 2012. Εξάλλου, είναι αίτημα των 

Δημάρχων Ανατολικής Αττικής σε κοινή δήλωση που εξέδωσαν με ανοικτά όλα τα 

ενδεχόμενα, ακόμη και με παραιτήσεις. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.: 118/2012    

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

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

περί «έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου 

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

πρωτ: 25892/26.11.2012 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, όπου 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

          Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση 

Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 

«σύστασης πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες» και τις 

διατάξεις του Νόμου 3463/2006, άρθρο 173, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις 

δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας 

Αγίου Κωνσταντίνου, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα.  

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:25892/26.11.2012 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, 

− Την υπ’ αριθμ.15/2012 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  
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Εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της 

Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας 
Κερατέας 
Αρ. Απόφ.: 119/2012    

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

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

περί «έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Κερατέας» 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 

24682/01.11.2012 εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας, όπου 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 απόφαση 

Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 

σύστασης πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες και τις 

διατάξεις του Ν.3463/2006, άρθρο 173, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις δαπάνες 

που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας και 

αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα.  

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:24682/01.11.2012 εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής 

Ενότητας Κερατέας, 

− Την υπ’ αριθμ.15/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας 

προκαταβολής, 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 

 ΕΞΟΔΩΝ  

1 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 118/12.10.2012 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ 
ΧΑΟΣ ΜΕ BOB CAT 183,50 20-

7332.002 

2 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 117/12.10.2012 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ 
ΧΑΟΣ ΜΕ BOB CAT 183,50 20-

7332.002 

3 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 116/12.10.2012 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ 
ΧΑΟΣ ΜΕ BOB CAT 183,50 20-

7332.002 

4 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 120/12.10.2012 

2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΧΟΡΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΤΟ ΒΙΟΠΑ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

183,50 20-
7332.002 

5 ΜΙΑΡΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 14/11.09.2012 
ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ 
ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΖΑ  

98,40 35-
7332.003 

ΣΥΝΟΛΟ 832,40  
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και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της 

Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ 

1.  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20/19.10.2012 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 2 
ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟ 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

147,60€ 15-
6261.001 

2.  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16/08.10.2012 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΩΝ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 123,00€ 15-
6261.001 

3.  ΟΥΤΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 25988/10.10.2012 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 238,37€ 25-

6264.002 

4.  ΑΡΤΑ Δ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ 19/10.10.2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 30,69€ 15-6634 

5.  ΛΙΑΓΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 23/30.07.2012 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΡΝΟΥ 369,00€ 70-
6495.002 

6.  ΛΙΑΓΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 24/02.08.2012 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ 430,50€ 30-
7333.008 

7.  ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ  Π. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8/09.10.2012 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
& ΚΛΕΙΔΙ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ (ΑΣΦ) 
86,03€ 10-7135 

8.  ΕΛΤΑ 03072021600014588 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΣΤΟΝ ΟΓΑ 19,30€ 10-6221 

9.  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3065/23.07.2012 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΗΝΟΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 
62,00€ 10-

6261.001 

10.  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3043/25.06.2012 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΗΝΟΣ 

ΙΟΥΛΙΟΥ  2012 
62,00€ 10-

6261.001 

11.  ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ 
Α.Ε. 95102/05.10.2012 

ΚΑΡΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
88,56€ 10-6612 

12.  UNITRACK A.E.E. 86/28.08.2012 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
IMMOBILISER 332,10€ 30-6672 

13.  UNITRACK A.E.E. 1615/28.08.2012 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

281,20€ 30-6672 

14.  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΕΡΡΑ 39/20.07.2012 ΓΕΥΜΑ ΓΙΑ 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 119,55€ 70-

6495.002 

15.  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΕΡΡΑ 38/19.07.2012 ΓΕΥΜΑ ΓΙΑ 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 278,96€ 70-

6495.002 

ΣΥΝΟΛΟ: 2.303,55 € 

ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 120/2012    
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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 «αποδέσμευσης ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης» έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ:24057/24.10.2012 

έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010 σε περίπτωση 

ματαίωσης της δαπάνης, η ανάληψη υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη 

απόφαση του διατάκτη ο οποίος είχε εγκρίνει την σχετική δαπάνη. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την αποδέσμευση – 

ανατροπή των κατωτέρω αναφερόμενων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, οι 

οποίες είχαν εγκριθεί με παλαιότερες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και δεν  

εκτελέστηκαν εν όλω ή εν μέρει, προκειμένου τα ποσά αυτών να χρησιμοποιηθούν για 

να καλυφθούν νέες δαπάνες. 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. 

1.  00-6071 Αποζημίωση  ασκούμενων νέων 

υπαλλήλων & φοιτητών 

2.000,00 Α-206 

2.  30-6117.001 Αμοιβή επιστήμονα βιολόγου 4.000,00 Α-840 

3.  30-6112.002 Αμοιβή μηχανικού για νομιμοποίηση 

αυθαιρέτων Ν.4014/2011 

3.000,00 Α-476 

4.  20-7135.003 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 8.000,00 Α-558 

5.  35-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 10.000,00 Α-182 

6.  70-7326.007 Διάνοιξη αγροτικών οδών για πρόσβαση σε 

αντιπυρικές ζώνες 

3.000,00 Α-812 

7.  70-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων –

πυρασφάλεια 

13.000,00 Α-194 

8.  30-6821.001 Αποπληρωμή προστίμων για νομιμοποίηση 

αυθαιρέτων 

5.000,00 Α-477 

9.  30-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  3.000,00 Α-365 

10.  15-6162.001 Κάλυψη δαπάνης για μεταφορά μαθητών 115.000,00 Α-844 

11.  25-6263 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 8.200,00 Α-153 

12.  20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 15.000,00 Α-364 

13.  20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 40.000,00 Α-114 

14.  30-7333.007 Συντήρηση & επισκευή οδικού δικτύου 6.902,00 Α-1094 
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πόλης Λαυρίου 

15.  30-7333.008 Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου 

Κερατέας 

6.902,00 Α-1095 

16.  30-7333.008 Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου 

Κερατέας 

6.902,00 Α-984 

17.  30-6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού για κάλυψη 

επενδυτικών δαπανών 

2.500,00 Α-176 

18.  70-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων – 

πυρασφάλεια 

11.000,00 Α-194 

19.  30-6112.002 Αμοιβή μηχανικού για νομιμοποίηση 

αυθαιρέτων Ν.4014/2011 

2.000,00 Α-476 

20.  30-6041.001 Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού 5.900,00 Α-158 

21.  25-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 10.000,00 Α-143 

22.  20-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού 

20.000,00 Α-121 

23.  20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ 12.000,00 Α-118 

24.  20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 120.000,00 Α-116 

25.  20-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου 

χρόνου 

20.000,00 Α-115 

26.  15-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ – πρόγραμμα 

Βοήθεια στο σπίτι 

2.000,00 Α-98 

27.  15-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 2.000,00 Α-363 

28.  10-6654.001 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού 2.500,00 Α-756 

29.  10-6052.003 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ σχολικών 

φυλάκων 

7.600,00 Α-79 

30.  10-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ με σύμβαση 

αορίστου χρόνου 

7.000,00 Α-78 

31.  00-6121 Αντιμισθία Δημάρχου – Αντιδημάρχων  - 

Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου 

11.590,00 Α-47 

32.  00-6031.006 Αποδοχές ιδιαιτέρου γραμματέα 2.030,00 Α-535 

33.  00-6031.005 Αποδοχές γενικού γραμματέα 5.970,00 Α-534 

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

Π.Δ. 113/2010, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και την υπ’ αρ. 

πρωτ:24057/24.10.2012 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει την αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2012, 

όπως ακριβώς αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 

ΘΕΜΑ: Ακύρωση και επανέγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης 
«Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Πράξη Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας 
ΒΓΕΘΙ Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 121/2012    

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

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

περί «ακύρωσης και επανέγκρισης τευχών δημοπράτησης της μελέτης 

«Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Πράξη Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας ΒΓΕΘΙ 

Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.93/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε α) η ακύρωση του 

διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Κτηματογράφησης – 

Πολεοδόμησης – Πράξη Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας «Βγέθι» Δήμου 

Κερατέας», καθώς και του συνόλου των διαδικασιών αυτού και β) 

επαναπροκηρύχτηκε ο διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης. 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με το υπ’ αριθμ. πρωτ:20681/10.09.2012 έγγραφό 

της, διαβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης προς 

έγκριση. 

Με την υπ’ αριθμ.95/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση των 

τευχών δημοπράτησης για την εκπόνηση της μελέτης «Κτηματογράφηση, 

Πολεοδόμηση, Πράξη Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας ΒΓΕΘΙ Δημοτικής Ενότητας 

Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής». 

Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι στα εγκεκριμένα τεύχη του διαγωνισμού 

χρησιμοποιήθηκε εκ παραδρομής ο παλιός συντελεστής (τκ) του κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών. Ο συντελεστής αυτός αναπροσαρμόστηκε για 

το έτος 2012 με την υπ' αριθμ Δ17γ/01/27/Φ.Ν 439.6/2012 και έλαβε τιμή 1,249. Ο 

συντελεστής αυτός χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής 

των επιμέρους εργασιών της μελέτης και διαφοροποιεί τον συνολικό 

προϋπολογισμός αυτής. 
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Επιπλέον διαπιστώθηκε αναντιστοιχία στο απαιτούμενο πτυχίο Περιβαλλοντικής 

Μελέτης, το οποίο στην Διακήρυξη αναφερόταν Β, ενώ στην προεκτιμώμενη αμοιβή 

Β ή Γ. Διορθώθηκε σε Β ή Γ σύμφωνα με τη προεκτιμώμενη αμοιβή και τα 

καθορισμένα όρια αμοιβών μελετών έτους 2012. 

Δεδομένου των παραπάνω αστοχιών κρίθηκε αναγκαία η επαναπροκήρυξη του 

διαγωνισμού για την ομαλή διεξαγωγή του. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Τεχνική Υπηρεσία με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 

25014/09.11.2012 έγγραφό της, ζητά την ακύρωση των εγκριθέντων με την υπ’ 

αριθμ.95/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής τευχών δημοπράτησης της μελέτης 

και την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού. Διαβιβάζει, δε, τα φάκελο με τα 

απαραίτητα έγγραφα προς έγκριση. Συγκεκριμένα: 

1. Περίληψη διακήρυξης 

2. Προκήρυξη ανοικτής δημοπρασίας (τύπος Α) 

3. Προσαρτήματα 

4. Τεχνικό αντικείμενο 

5. Προεκτιμώμενη αμοιβή 

6. Χρονοδιάγραμμα 

7. Συγγραφή υποχρεώσεων 

8. Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

9. Χάρτη περιοχής 

Η σύμβαση περιλαμβάνει πολεοδομικές, τοπογραφικές, υδραυλικές, γεωλογικές και 

περιβαλλοντικές εργασίες. Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες 

συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές 

προσφορές. Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή είναι 1.132.948,08 ευρώ και ανά 

κατηγορία μελέτης αναλύεται ως: 

- 396.087,60 ευρώ για μελέτη κατηγορίας (02) πολεοδομικές και ρυμοτομικές 

μελέτες 

- 562.853,13 ευρώ για μελέτη κατηγορίας (16) μελέτες τοπογραφίας 

- 105.297,39 ευρώ για μελέτη κατηγορίας (13) υδραυλικές μελέτες 

- 24.466,38 ευρώ για μελέτη κατηγορίας (20) γεωλογικές μελέτες  

- 44.243,58 ευρώ για μελέτη κατηγορίας (27) περιβαλλοντικές μελέτες 

Η διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης είναι 33 μήνες, ενώ ο καθαρός 

χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 14 μήνες. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 
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− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− Την υπ’ αριθμ.93/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− Την υπ’ αριθμ.95/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ:25014/09.11.2012 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και τα 

επισυναπτόμενα τεύχη δημοπράτησης 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Ακυρώνει την προηγούμενη δημοπράτηση της μελέτης «Κτηματογράφηση, 

Πολεοδόμηση, Πράξη Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας ΒΓΕΘΙ Δημοτικής Ενότητας 

Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής», τα τεύχη της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ 

αριθμ.95/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

Β. Εγκρίνει τα νέα τεύχη δημοπράτησης για την εκπόνηση της μελέτης, συνολικού 

προϋπολογισμού 1.132.948,08 ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν τα κατωτέρω: 

1. Περίληψη διακήρυξης 

2. Προκήρυξη ανοικτής δημοπρασίας (τύπος Α) 

3. Προσαρτήματα 

4. Τεχνικό αντικείμενο 

5. Προεκτιμώμενη αμοιβή 

6. Χρονοδιάγραμμα 

7. Συγγραφή υποχρεώσεων 

8. Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

9. Χάρτη περιοχής 

όπως αυτά κατατέθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με το υπ’ 

αριθμ.25014/09.11.12 έγγραφό της και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας απόφασης. 

ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε τεχνικό σύμβουλο της μελέτης με τίτλο: «στατική μελέτη 
Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 203» 
Αρ. Απόφ.: 122/2012    

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 «ανάθεσης σε τεχνικό σύμβουλο της μελέτης με τίτλο: στατική μελέτη 

Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 203» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 22397/02.10.2012 εισήγηση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 
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«Η υπάρχουσα Στατική μελέτη του Βρεφονηπιακού σταθμού έχει εκπονηθεί το 

έτος 2006. Από την ημερομηνία αυτή μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει σημαντικές 

παραδοχές που αφορούν τον κανονισμό σκυροδέματος. Αφού το έργο 

κατασκευάζεται σήμερα θα πρέπει οι ισχύοντες κανονισμοί να ικανοποιούνται. 

Επιπλέον στην υπάρχουσα μελέτη η μέθοδος θεμελίωσης είναι παρωχημένη. 

Δεν έχουν επιλυθεί οι τρείς κλίμακες και δεν έχει γίνει έλεγχος σε λυγισμό στα 

υποστυλώματα του υπογείου. Για τους πιο πάνω λόγους απαιτείται η εκπόνηση νέας 

στατικής μελέτης , ώστε το έργο να είναι ασφαλές και σύμφωνο με τους ισχύοντες 

κανονισμούς 

Εισηγούμαστε η ανάθεση της μελέτης να γίνει με την διαδικασία του άρθρου 

209 παρ. 3 του Ν. 3463/06, δηλαδή με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε 

μελετητικό πτυχίο τάξης Α΄ ή Β΄ στην κατηγορία των Στατικών Μελετών. Σύμφωνα με 

την  Υ.Α. Δ15/οικ/5961/3-4-2012 ( ΦΕΚ 1200Β/11-4-2012 ) το άνω όριο της Α΄ τάξης 

πτυχίου στην Κατηγορία των Στατικών μελετών (8) είναι 12.590,00 €. Η αμοιβή της 

μελέτης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30 % του ορίου αυτού δηλαδή 3.770,00 € πλέον 

ΦΠΑ». 

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

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

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

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

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

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

του Δήμου για κατάθεση προσφοράς ανταποκρίθηκε ο κος Αγραφιώτης 

Κωνσταντίνος, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, με έδρα Αλ. Παναγούλη 15, 

Ζωγράφου, με ΑΦΜ 106651070, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, με πτυχίο Α’ τάξης για τις 

κατηγορίες 8 & 21 και προσφορά ποσού 3.700,00 € (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 8 (στατικές μελέτες). 

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, 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 22 από 52 

- Την Δ15/οικ/5961/3-4-2012 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 

1200Β/11.4.2012 )  

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 22397/02.10.2012 εισήγηση 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  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
Α. Αναθέτει την εκπόνηση της στατικής μελέτης Βρεφονηπιακού Σταθμού Λαυρίου 

στο Ο.Τ. 203, στον κο Αγραφιώτη Κωνσταντίνο, Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, 

με έδρα Αλ. Παναγούλη 15, Ζωγράφου, με ΑΦΜ 106651070, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, με 

πτυχίο Α’ τάξης για τις κατηγορίες 8 & 21, έναντι του ποσού των 3,700,00 € (πλέον 

ΦΠΑ), σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά του. 

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

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 4.551,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-7413.051 του  

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 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. 

 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Δημήτρης Λουκάς μειοψήφησε διότι 

πιστεύει ότι τη μελέτη αυτή έχουν υποχρέωση να την εκπονήσουν οι αρχικοί 

μελετητές.  

ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε τεχνικό σύμβουλο της μελέτης με τίτλο: 
«ηλεκτρομηχανολογική μελέτη Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 203» 
Αρ. Απόφ.: 123/2012    

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 «ανάθεσης σε τεχνικό σύμβουλο της μελέτης με τίτλο: ηλεκτρομηχανολογική 

μελέτη Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 203» έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής το από 09.10.2012 εισηγητικό έγγραφο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Η υπάρχουσα ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του Βρεφονηπιακού σταθμού έχει 

εκπονηθεί το έτος 2008. Στην μελέτη έχουν βασικά παραληφθεί στοιχεία τα οποία 

είναι απολύτως απαραίτητα για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του κτιρίου. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 23 από 52 

• Δεν έχει προβλεφθεί θεμελιακή γείωση. 

• Δεν προβλέπεται αντικεραυνική προστασία. 

• Το δίκτυο ύδρευσης προβλέπεται να κατασκευασθεί με τους παρωχημένης 

τεχνολογίας σιδηροσωλήνες, οι οποίοι έχουν και περιορισμένο χρόνο ζωής, αντί 

των σύγχρονων υλικών ( πολυαιθυλένιο, κλπ). 

• Η θέρμανση προβλέπεται να γίνει με δισωλήνιο σύστημα, αντί του σύγχρονου 

μονοσωλήνιου. 

• Στα ισχυρά ρεύματα δεν υπάρχει διάταξη ασφάλειας ( ρελέ, κλπ). 

 Εκτός αυτών που αναφέρθηκαν πιο πάνω υπάρχουν και άλλα σημεία τα οποία 

πρέπει να βελτιωθούν στην υφιστάμενη μελέτη. 

Εισηγούμαστε η ανάθεση της μελέτης να γίνει με την διαδικασία του άρθρου 

209 παρ. 3 του Ν 3463/06, δηλαδή με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε 

μελετητικό πτυχίο τάξης Α΄ ή Β΄ στην κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών 

Μελετών. Σύμφωνα με την  Υ.Α. Δ15/οικ/5961/3-4-2012 ( ΦΕΚ 1200Β/11-4-2012 ) το 

άνω όριο της Α΄ τάξης πτυχίου στην Κατηγορία των Υδραυλικών μελετών είναι 

12.590,00 €. Η αμοιβή της μελέτης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30 % του ορίου αυτού 

δηλαδή 3.777,00 € πλέον ΦΠΑ.». 

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

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

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

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

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

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

του Δήμου για κατάθεση προσφοράς ανταποκρίθηκε η κα Ιωάννου Αναστασία,  

ηλεκτρολόγος μηχανικός, με έδρα Μπουμπουλίνας 11, Μεταμόρφωση, με ΑΦΜ 

047612972, Δ.Ο.Υ. Νέας Φιλαδέλφειας, με πτυχίο Β’ τάξης στην κατηγορία 9 και 

προσφορά ποσού 3.700,00 € (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 9 (ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες). 

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, 
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- Την Δ15/οικ/5961/3-4-2012 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 

1200Β/11.4.2012)  

- Το από 09.10.2012 εισηγητικό 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  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
Α. Αναθέτει την εκπόνηση της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης Βρεφονηπιακού 

Σταθμού Λαυρίου στο Ο.Τ. 203 του Δήμου Λαυρεωτικής, στην κα Ιωάννου 

Αναστασία,  ηλεκτρολόγο μηχανικό, με έδρα Μπουμπουλίνας 11, Μεταμόρφωση, με 

ΑΦΜ 047612972, Δ.Ο.Υ. Νέας Φιλαδέλφειας, με πτυχίο Β’ τάξης στην κατηγορία 9 

(ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες) έναντι του ποσού των 3,700,00 € (πλέον ΦΠΑ), 

σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά της. 

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

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 4.551,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-7413.051 του  

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 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. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Δημήτρης Λουκάς μειοψήφησε διότι 

πιστεύει ότι τη μελέτη αυτή έχουν υποχρέωση να την εκπονήσουν οι αρχικοί 

μελετητές.  

ΘΕΜΑ: Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (πρακτικό 
Επιτροπής με ημερομηνία 15.11.2012) 
Αρ. Απόφ.: 124/2012    

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 «συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής (πρακτικό με 

ημερομηνία 15.11.2012)» 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 
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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.26/2012 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 15-11-2012 πρακτικό της, εισηγείται την συντήρηση και επισκευή των 

ακολούθων οχημάτων: 

1. ΚΗΗ-2221 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ):Για το όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή 

των όπισθεν φωτιστικών σωμάτων καθώς επισκευή των φλάς.  

2. ΚΗΗ-5505 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ): Στο όχημα, θα πρέπει να γίνει επισκευή των  

ράδιο  σι-μπι. 

3. ΚΗΟ-6036 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  

μίζας.  

4. ΚΗΙ-7307 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή των 

φωτιστικών σωμάτων καθώς επισκευή του  φάρου  εργασίας.  

5. ΚΗΟ-6022 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  του  ράδιο  

σι-μπι. 

6. ΚΗΟ-6038  (ΦΟΡΤΗΓΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  μίζας.  

7. ΚΗΟ-6093 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  

διακόπτη  βαρέλας.  

8. ΜΕ-94682 (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει έλεγχος,  γέμισμα  air 

condition. 

9. ΚΗΙ-5536 (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  

υαλοκαθαριστήρων  και  κομπρεσέρ  Α/C.  

10. ΚΗΟ-6120 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει 

αντικατάσταση των  πίσω ελαστικών (4 ελαστικά).  

11. ΚΗΗ-2171 (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΟΧΗΜΑ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει 

αντικατάσταση των εμπρόσθιων  και των οπίσθιων ελαστικών (4 ελαστικά).  
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12. ΚΗΙ-3033 (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των 

εμπρόσθιων  και των οπίσθιων ελαστικών (4 ελαστικά).  

13. ΚΗΗ-2226 (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ): Στο όχημα  θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των 

ελαστικών (4 ελαστικά).  

14. ΚΗΙ-3088 (ΚΑΔΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση 

των εμπρόσθιων ελαστικών (2 ελαστικά).  

15. ΜΕ-59553 (ΤΡΑΚΤΕΡ ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει  

επισκευή, του μηχανισμού στήριξης των εξαρτημάτων. 

16. ΚΗΟ-6093 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή του 

μηχανισμού ανασήκωσης κάδων. 

17. ΚΗΙ-7307 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα (μηχάνημα έργων) θα πρέπει να 

γίνει επισκευή  των πίσω  σκαλοπατιών. 

18. ΜΕ-88161 (ΣΑΡΩΘΡΟ): Στο όχημα (μηχάνημα έργων) θα πρέπει να γίνει 

αντικατάσταση αναλώσιμων  ανταλλακτικών. 

19. ΜΕ-85932 (ΣΑΡΩΘΡΟ): Στο όχημα (μηχάνημα έργων) θα πρέπει να γίνει 

αντικατάσταση αναλώσιμων  ανταλλακτικών  και επισκευές. 

20. ΚΗΙ-7324 (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή του 

αμαξώματος και πίσω φλας.  

21. ΚΗΗ-5536 (Επιβατικό): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή μηχανισμού  στο 

τζάμι του συνοδηγού.  

22. ΚΗΙ-3140 (ΦΟΡΤΗΓΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των 

ελαστικών (6 ελαστικά).  

23. ΚΗΙ-3088 (ΚΑΔΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή φρένων και  

τοποθέτηση  ανταλλακτικών.  

24. ΚΗΟ-6032 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  

ανάρτησης. 

25. ΚΗΗ -2221 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει  αγορά 

χαρτιού για ψηφιακό  ταχογράφο.  

26. ΚΗΟ-6032 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  των 

φλάς  και του φάρου εργασίας. 

27. ΚΗΟ-6120 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή των 

φλάς των φανών και του φάρου εργασίας. 

28. ΚΗΟ-6037 (ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή της 

καλωδίωσης και του φάρου εργασίας.  

29. KHΙ-3165 (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή αμαξώματος.  
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30. KHΗ-2286 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση 

τζαμιού του συνοδηγού.  

31. ΜΕ-123806  (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει και επισκευή 

των οπίσθιων ελαστικών (2 ελαστικά), επισκευή  στο σύστημα φόρτωσης, 

επισκευή στο υδραυλικό σύστημα (μαρκούτσια) και  επισκευή  φάρου  εργασίας. 

32. ΜΕ-101575 (ΣΑΡΩΘΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή των 

εμπρόσθιων  ελαστικών (2 ελαστικά), επισκευή στο υδραυλικό σύστημα 

επισκευές σε καθρέπτη και φάρο εργασίας και στην πίσω πόρτα του κάδου 

φόρτωσης. 

33. ΜΕ-30416 (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  

ελαστικού, εξάτμισης  και  βάσης  στήριξης. 

34. ΚΗΗ-2285 (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει αλλαγή  

τέσσερεις  ζάντες, επισκευή προφυλακτήρα  και  καρότσας. 

35. ΚΗΟ-6171 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει 

αντικατάσταση ελαστικού (με  μεταχειρισμένο) επισκευή πίσω πόρτας, βάσης 

ντεπόζιτου μηχανισμού ανύψωσης κάδων και γκαζιού.  

36. ΚΗΟ-5678 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή 

ελαστικού, καθρέπτη, επισκευή εξάτμισης, πίσω  πόρτας και  αντικατάσταση 

ελαστικού (με μεταχειρισμένο). 

37. ΚΗΟ-6120  (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή α) 

τρόμπας νερού, β) συστήματος ανύψωσης κάδων, γ) πίσω σκαλοπάτι, δ) αντλίας 

πρέσας απορριμμάτων και ε)αλλαγή ιμάντα δυναμό. 

38. ΚΗΟ-6036 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα, θα πρέπει να γίνει σέρβις 

μηχανής και επισκευή  δυο μαρκούτσια.  

39. ΜΕ-66326 (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΩΝ): Στο όχημα, θα πρέπει να γίνει γενικό σέρβις 

μηχανής.  

40. ΚΗΙ-3024 (ΠΟΥΛΜΑΝ): Στο όχημα, θα πρέπει να γίνει  σέρβις  και επισκευή 

μηχανής.  

41. ΚΗΙ-3092 (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή κινητήρα, 

συστήματος διεύθυνσης και ψυγείου.  

42. ΚΗΗ-5520  (ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει σέρβις μηχανής.  

43. ΚΗΙ-3092  (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει αλλαγή  ημιαξόνιο.  

44. ΚΗΙ-7310  (ΦΟΡΤΗΓΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει σέρβις  μηχανής.  

45. ΚΗΙ-3020 (ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει σέρβις μηχανής και 

καθάρισμα ρεζερβουάρ.  
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46. ΚΗΟ-6038  (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή κινητήρα.  

47. ΚΗΗ-2221 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα πρέπει να γίνει  σέρβις μηχανής.  

48. ΚΗΙ-7331 (ΦΟΡΤΗΓΟ):  Στο όχημα θα πρέπει να γίνει  σέρβις μηχανής.  

49. ΚΗΗ-5520 (ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει σέρβις μηχανής.  

50. ΚΗΟ-6093 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει σέρβις - 

επισκευή σασμάν.  

51. ΚΗΙ-3071 (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή ρεζερβουάρ 

και τιμονιού.  

52. ΚΗΙ-3140 (ΦΟΡΤΗΓΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή του συστήματος 

διεύθυνσης και επισκευή φρένων.  

53. ΚΗΟ-6040 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει σέρβις 

μηχανής.  

54. ΜΕ-66326 (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ): Στο μηχάνημα έργων θα πρέπει να γίνει   

επισκευή δεξιού μπροστά τροχού. 

55. ΜΕ-42411 (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ): Στο μηχάνημα έργων θα πρέπει να γίνει 

επισκευή στα μαρκούτσια  και επισκευή ψυγείου. 

56. ΜΕ-88161 (ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ): Στο μηχάνημα έργων θα πρέπει να γίνει  

σέρβις μηχανής  και αλλαγή  σκούπας. 

57. ΚΗΟ-6032 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή 

συστήματος  πέδησης και τροφοδοσίας καυσίμου.  

58. ΚΗΙ-3022 (ΠΟΥΛΜΑΝ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή καθίσματος 

οδηγού. 

59. ΚΗΟ-5678 (ΦΟΡΤΗΓΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση βλάβης 

κυκλώματος αέρα κομπρεσέρ και αφυγραντήρα. 

60. ΚΗΟ-6171 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή 

συστήματος: ανάρτησης,  μουαγιέ τροχού, διαφορικού,  τροφοδοσίας καυσίμου. 

61. ΚΗΟ-6120 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα (μηχάνημα έργων) θα πρέπει να 

γίνει επισκευή αμορτισέρ καθίσματος καμπίνας  έλεγχος  μηχανής. 

62. ΚΗΙ-7345 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει συντήρηση 

η οποία περιλαμβάνει αντικατάσταση διαφόρων φίλτρων ιμάντων κίνησης, Α/C  

και ρουλεμάν τεντωτήρα.  

63. ΚΗΗ-2213 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει  επισκευή  

καθρέπτη και γρύλλου παραθύρου. Επίσης επισκευή χειρόφρενου. 

64. ΚΗΟ-6144 (ΦΟΡΤΗΓΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή του δίσκο-πλατώ 

του κινητήρα του οχήματος. 
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65. ΚΗΗ-2171 (ΦΟΡΤΗΓΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει γενικό  σέρβις και έλεγχος  

ανάρτησης, φρένων,  χειρόφρενου. 

66. ΚΗΙ-7311 (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει σέρβις μηχανής  και  

διαγνωστικός  έλεγχος. 

67. ΚΗΙ-3195 (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ): Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή 

συστήματος  πέδησης και γενικό σέρβις κινητήρα. 

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, 

− Τo με ημερομηνία 15.11.2012 πρακτικό της Επιτροπής Συντήρησης & 

Επισκευής Οχημάτων  

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

1. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2221 απορριμματοφόρου οχήματος στον κο 

Δημητρίου Γιάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, οδός Β. 

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

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία. 

2. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5505 πυροσβεστικού οχήματος στον κο 

Δημητρίου Γιάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, οδός Β. 

Αλεξάνδρου, με ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 36,90 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 36,90 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία. 

3. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6036 απορριμματοφόρου οχήματος στον κο 

Δημητρίου Γιάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, οδός Β. 

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

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 49,20 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία. 

4. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7307 απορριμματοφόρου οχήματος στον κο 

Δημητρίου Γιάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, οδός Β. 

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

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία. 

5. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6022 πυροσβεστικού οχήματος στον κο 

Δημητρίου Γιάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, οδός Β. 

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

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 61,50 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία. 

6. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6038 οχήματος στον κο Δημητρίου Γιάννη, 

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

037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 98,40 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 98,40 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία. 

7. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6093 απορριμματοφόρου οχήματος στον κο 

Δημητρίου Γιάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, οδός Β. 

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

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 30,75 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία. 

8. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 94682 γκρέιντερ στον κο Δημητρίου Γιάννη, 

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

037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 98,40 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 98,40 € σε βάρος του ΚΑ 30-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία. 

9. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 5536 επιβατικού οχήματος στον κο Δημητρίου 

Γιάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, οδός Β. Αλεξάνδρου, με 
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ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 449,40 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 449,40 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία. 

10. Αναθέτει την αντικατάσταση τεσσάρων (4) ελαστικών στο ΚΗΗ 6120 

απορριμματοφόρο όχημα στον κο Λιέπουρη Παναγιώτη, εμπόριο ελαστικών – 

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

ΑΦΜ 022119600, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 2.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-7135.001 του 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την προμήθεια των ελαστικών. 

11. Αναθέτει την αντικατάσταση τεσσάρων (4) ελαστικών στο ΚΗΗ 2171 

ημιφορτηγό όχημα στον κο Λιέπουρη Παναγιώτη, εμπόριο ελαστικών – 

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

ΑΦΜ 022119600, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 520,00 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 520,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-7135.001 του 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την προμήθεια των ελαστικών. 

12. Αναθέτει την αντικατάσταση τεσσάρων (4) ελαστικών στο ΚΗΙ 3033 επιβατικό 

όχημα στον κο Λιέπουρη Παναγιώτη, εμπόριο ελαστικών – βουλκανιζατέρ, με έδρα 

Λ. Αθηνών – Σουνίου & 28ης Οκτωβρίου, στην Κερατέα, με ΑΦΜ 022119600, Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου, στο ποσό των 418,20 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 418,20 € σε βάρος του ΚΑ 10-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την προμήθεια των ελαστικών. 

13. Αναθέτει την αντικατάσταση τεσσάρων (4) ελαστικών στο ΚΗΗ 2226 επιβατικό 

όχημα στον κο Λιέπουρη Παναγιώτη, εμπόριο ελαστικών – βουλκανιζατέρ, με έδρα 

Λ. Αθηνών – Σουνίου & 28ης Οκτωβρίου, στην Κερατέα, με ΑΦΜ 022119600, Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου, στο ποσό των 760,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 760,00 € σε βάρος του ΚΑ 10-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την προμήθεια των ελαστικών. 

14. Αναθέτει την αντικατάσταση δύο (2) ελαστικών στο ΚΗΙ 3088 καδοφόρο όχημα 

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

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

Λαυρίου, στο ποσό των 1.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  
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Διαθέτει πίστωση ποσού 1.200,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-7135.001 του 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την προμήθεια των ελαστικών. 

15. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 59553 τρακτέρ - ακτοκαθαριστή στο 

μηχανουργείο Αφοί Ν. & Ι. Λιάγκης Ο.Ε., με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, με 

ΑΦΜ 081180447, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 147,60 €  (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία. 

16. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6093 απορριμματοφόρου οχήματος στο 

μηχανουργείο Αφοί Ν. & Ι. Λιάγκης Ο.Ε., με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, με 

ΑΦΜ 081180447, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 209,10 €  (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία. 

17. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7307 απορριμματοφόρου οχήματος στο 

μηχανουργείο Αφοί Ν. & Ι. Λιάγκης Ο.Ε., με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, με 

ΑΦΜ 081180447, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 246,00 €  (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 246,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία. 

18. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 88161 σαρώθρου στον κο Σιδέρη Ι. Μιχάλη, 

εμπόριο – ανταλλακτικά – συντήρηση μηχανημάτων καθαρισμού, με έδρα στην 

Παιανία, Φιλικής Εταιρείας 46, με ΑΦΜ 115308695, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, στο ποσό των 

1.264,44 €  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 553,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία και ποσού 710,94 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών. 

19. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 85932 σαρώθρου στον κο Σιδέρη Ι. Μιχάλη, 

εμπόριο – ανταλλακτικά – συντήρηση μηχανημάτων καθαρισμού, με έδρα στην 

Παιανία, Φιλικής Εταιρείας 46, με ΑΦΜ 115308695, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, στο ποσό των 

1.423,11 €  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 553,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία και ποσού 869,61 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών. 
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20. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7324 ημιφορτηγού στον κο Κωνσταντίνο 

Σκλέπα, φανοποιείο αυτοκινήτων, με έδρα Λ. Αθηνών – Σουνίου 114, Κερατέα, με 

ΑΦΜ 042100904,  Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 836,40 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 836,40 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία. 

21. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5536 επιβατικού οχήματος στον κο 

Κωνσταντίνο Σκλέπα, φανοποιείο αυτοκινήτων, με έδρα Λ. Αθηνών – Σουνίου 114, 

Κερατέα, με ΑΦΜ 042100904, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 49,20 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 49,20 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία. 

22. Αναθέτει την αντικατάσταση έξι (6) ελαστικών στο ΚΗΙ 3140 φορτηγό στον κο 

Πέππα Επαμεινώνδα, εμπόριο ελαστικών - ζαντών - βουλκανιζατέρ, με έδρα Λ. 

Αθηνών – Σουνίου 21, στην Κερατέα, με ΑΦΜ 088072422, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο 

ποσό των 600,07 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 600,07 € σε βάρος του ΚΑ 35-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την προμήθεια των ελαστικών 

23. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3088 καδοφόρου στον κο Πετρολιάγκη 

Χρήστο, συνεργείο φρένων - πλυντήριο - λιπαντήριο, με έδρα στην Κερατέα, 

Λεωφόρος ΝΑΤΟ, με ΑΦΜ 046342853, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 1.660,50 €, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.414,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 246,00 € 

για την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών. 

24. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6032 απορριμματοφόρου οχήματος στον κο 

Δέδε Δημήτριο, σούστες αυτοκινήτων, με έδρα Αγία Τριάδα Κερατέας, με ΑΦΜ 

125443200,  Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 430,50 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ).  

Διαθέτει πίστωση ποσού 430,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία. 

25. Αναθέτει την αγορά χαρτιού για ψηφιακό ταχογράφο του ΚΗΗ 2221 

απορριμματοφόρου οχήματος στον κο Καλιντζή Δ. Βασίλειο, εμπόριο – επισκευές 

ταχογράφων, με έδρα Καρ. Δημητρίου 229, Νίκαια, με ΑΦΜ 044010304, Δ.Ο.Υ. 

Νίκαιας στο ποσό των 110,70 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 110,70 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

26. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6032 απορριμματοφόρου οχήματος στον κο 

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

ΑΦΜ 040226413, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 147,60 € συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ. 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία. 

27. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6120 απορριμματοφόρου οχήματος στον κο 

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

ΑΦΜ 040226413, 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 2012 για την εργασία. 

28. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6037 μηχανικού σαρώθρου στον κο Γκίνη 

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

040226413, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 270,60 € συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 270,60 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία. 

29. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3165 επιβατικού οχήματος στον κο Γεώργιο 

Δημ. Μεγαγιάννη, φανοποιείο, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 127, 

με ΑΦΜ 018213100, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 319,80 €, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 319,80 € σε βάρος του ΚΑ 15-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία. 

30. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2286 πυροσβεστικού οχήματος στον κο 

Γεώργιο Δημ. Μεγαγιάννη, φανοποιείο, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – 

Σουνίου 127, με ΑΦΜ 018213100, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 135,30 €, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 36,90 € σε βάρος του ΚΑ 75-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 98,40 € για 

την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών. 
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31. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 123806 μηχανήματος έργου στον κο Νικόλαο 

Δούνη, με έδρα στο Λαύριο, πλατεία Ηρώων, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, 

στο ποσό των 867,15 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 492,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 375,15 € 

σε βάρος του ΚΑ 30-6672 για την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών. 

32. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 101575 σαρώθρου στον κο Νικόλαο Δούνη, με 

έδρα στο Λαύριο, πλατεία Ηρώων, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό 

των 442,80 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 123,00 € 

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

33. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 30416 καλαθοφόρου οχήματος στον κο 

Νικόλαο Δούνη, με έδρα στο Λαύριο, πλατεία Ηρώων, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου, στο ποσό των 295,20 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 110,70 € 

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

34. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2285 ημιφορτηγού στον κο Νικόλαο Δούνη, με 

έδρα στο Λαύριο, πλατεία Ηρώων, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό 

των 414,51 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 307,50 € σε βάρος του ΚΑ 35-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 107,01 € 

σε βάρος του ΚΑ 35-6671 για την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών. 

35. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6171 απορριμματοφόρου οχήματος στον κο 

Νικόλαο Δούνη, με έδρα στο Λαύριο, πλατεία Ηρώων, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου, στο ποσό των 799,50 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 307,50 € 

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

36. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 5678 απορριμματοφόρου οχήματος στον κο 

Νικόλαο Δούνη, με έδρα στο Λαύριο, πλατεία Ηρώων, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου, στο ποσό των 553,50 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 405,90 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 147,60 € 

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

37. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6120 απορριμματοφόρου οχήματος στον κο 

Νικόλαο Δούνη, με έδρα στο Λαύριο, πλατεία Ηρώων, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου, στο ποσό των 867,15 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 565,80 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 301,35 € 

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

38. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6036 απορριμματοφόρου οχήματος στον κο 

Ρώμα Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – 

Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 473,55 €, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

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

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

252,15 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

39. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 66326 μηχανήματος έργου στον κο Ρώμα 

Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 

103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 479,70 €, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 246,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

233,70 € σε βάρος του ΚΑ 30-6672 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

40. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3024 πούλμαν στον κο Ρώμα Σπύρο, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 103, με 

ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 9.050,34 €, συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 2.890,50 € σε βάρος του ΚΑ 15-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

6.159,84 € σε βάρος του ΚΑ 10-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

41. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3092 ημιφορτηγού στον κο Ρώμα Σπύρο, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 103, με 

ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 2.829,00 €, συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ. 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 861,00 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

1.968,00 € σε βάρος του ΚΑ 10-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

42. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5520 επικαθήμενου στον κο Ρώμα Σπύρο, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 103, με 

ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 2.017,20 €, συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 922,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

1.094,70 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

43. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3092 ημιφορτηγού στον κο Ρώμα Σπύρο, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 103, με 

ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 553,50 €, συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 246,00 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

307,50 € σε βάρος του ΚΑ 10-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

44. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7310 φορτηγού στον κο Ρώμα Σπύρο, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 103, με 

ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 676,50 €, συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ. 

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

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

369,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

45. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3020 επικαθήμενου στον κο Ρώμα Σπύρο, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 103, με 

ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 1.143,90 €, συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 615,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

528,90 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

46. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6038 ημιφορτηγού στον κο Ρώμα Σπύρο, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 103, με 

ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 5.378,79 €, συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ. 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 1.230,00 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

4.148,79 € σε βάρος του ΚΑ 25-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

47. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2221 απορριμματοφόρου οχήματος στον κο 

Ρώμα Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – 

Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 2.613,75 €, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 738,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

1.875,75 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

48. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7331 φορτηγού στον κο Ρώμα Σπύρο, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 103, με 

ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 965,55 €, συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ. 

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

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

658,05 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

49. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5520 επικαθήμενου στον κο Ρώμα Σπύρο, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 103, με 

ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 1.303,80 €, συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ. 

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

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

811,80 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

50. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6093 απορριμματοφόρου οχήματος στον κο 

Ρώμα Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – 

Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 3.355,44 €, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.045,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

2.309,94 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

51. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3071 φορτηγού στον κο Ρώμα Σπύρο, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 103, με 

ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 1.820,40 €, συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ. 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 799,50 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

1.020,90 € σε βάρος του ΚΑ 25-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

52. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3140 φορτηγού στον κο Ρώμα Σπύρο, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 103, με 

ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 3.997,50 €, συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.476,00 € σε βάρος του ΚΑ 35-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

2.521,50 € σε βάρος του ΚΑ 35-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

53. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6040 απορριμματοφόρου οχήματος στον κο 

Ρώμα Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – 

Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 670,35 €, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

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

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

362,85 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

54. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 66326 μηχανικού εκσκαφέα στον κο Ρώμα 

Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 

103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 6.555,28 €, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 2.460,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

4.095,28 € σε βάρος του ΚΑ 30-6672 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

55. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 42411 μηχανικού εκσκαφέα στον κο Ρώμα 

Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 

103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 1.353,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 553,50 € σε βάρος του ΚΑ 30-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

799,50 € σε βάρος του ΚΑ 30-6672 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

56. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 88161 μηχανικού σαρώθρου στον κο Ρώμα 

Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 

103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 750,30 €, 

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

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

381,30 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών 

57. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6032 απορριμματοφόρου οχήματος στον κο 

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

Βελώνη, με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 1.034,19 €, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία και ποσού 726,69 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

58. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3022 πούλμαν στον κο Λουκά Η. Μοσχονά, 

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

069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 92,25 €, συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού  92,25 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία. 

59. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 5678 φορτηγού στον κο Λουκά Η. Μοσχονά, 

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

069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 245,54 €, συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία και ποσού 122,54 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

60. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6171 απορριμματοφόρου οχήματος στον κο 

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

Βελώνη, με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 3.046,54 €, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.107,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία και ποσού 1.939,54 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

61. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6120 απορριμματοφόρου οχήματος στον κο 

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

Βελώνη, με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 505,92 €, 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία και ποσού 413,67 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

62. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7345 δημοτικού λεωφορείου στον κο Λουκά Η. 

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

ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 452,83 €, συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 215,25 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία και ποσού 237,58 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 10-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

63. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2213 απορριμματοφόρου οχήματος στον κο 

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

Βελώνη, με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 495,73 €, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 153,75 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία και ποσού 341,98 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

64. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6144 φορτηγού στον κο Λουκά Η. Μοσχονά, 

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

069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 1.797,85 €, συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία και ποσού 1.305,85 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

65. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2171 φορτηγού στον κο Λουκά Η. Μοσχονά, 

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

069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 169,68 €, συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία και ποσού 77,43 ευρώ σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

66. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7311 λεωφορείου στον κο Λουκά Η. Μοσχονά, 

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

069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 184,01 €, συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 61,50 € σε βάρος του ΚΑ 15-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία και ποσού 122,51 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 10-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

67. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3195 απορριμματοφόρου οχήματος 

68.  στον κο Λουκά Η. Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στο Λαύριο, 

οδός Άγγελου Βελώνη, με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 1.872,13 

€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία και ποσού 1.380,13 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

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

εργασιών επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών. 

70. 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: Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «συντήρηση – αποκατάσταση οδικού 
δικτύου Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.: 125/2012    

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 – αποκατάσταση οδικού δικτύου 

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

Στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2012 περιλαμβάνεται 

το έργο με τίτλο: συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου Κερατέας. 

Επίσης, στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 

στον ΚΑ 30-7333.008 έχει προβλεφθεί η δαπάνη για το ανωτέρω έργο. 

Με βάση τα ανωτέρω συντάχθηκε η με ημερομηνία 09.11.2012 Τεχνική 

Έκθεση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 

5.799,82 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%), στην οποία περιγράφονται όλες 

οι εργασίες που απαιτούνται για τη βελτίωση και αποκατάσταση τμημάτων του 

οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας.  

Συγκεκριμένα, πρόκειται να γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος στα 

σημεία που έχουν υποστεί ζημιές είτε από τις εργασίες των συνεργείων Ύδρευσης, 

λόγω συνδέσεων νέων παροχών, είτε από φθορά λόγω χρήσης. Πρόκειται για 

συμπληρωματικές εργασίες των εργασιών των συνεργείων του Δήμου και 
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περιλαμβάνουν την απομάκρυνση σαθρών υλικών οδοστρωσίας και τυχόν φερτών 

υλικών, καθώς και τη μεταφορά και επίστρωση υλικών επίχωσης και ασφαλτικών 

υλικών. 

Επειδή για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν μηχανήματα που δεν διαθέτει 

ο Δήμος, μηχάνημα διάστρωσης ασφαλτοµίγµατος (finischer), τσάπα – σφυρί και 

φορτωτής, 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». 

− Τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.9 του Ν.3731/08, όπου ορίζονται τα 

ακόλουθα: «Οι διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του ΠΔ.. 

171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο συλλογικό όργανο των Δήμων που 

αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών 

συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Απόφαση 

ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε με την ομοία 

Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις αυτής, υπό 

την ισχύ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των 

ανωτέρω έργων από τη δημαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόμιμες». 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10. 

− 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. 
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Μετά από πρόσκληση του Δήμου για κατάθεση προσφοράς σχετικά με την 

ανωτέρω εργασία, ανταποκρίθηκε ο κος Σπύρος Λιούμης, χωματουργικές εργασίες – 

ασφαλτικά, με έδρα στην Κερατέα, Σουνίου 11, με ΑΦΜ 027150131, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, 

με προσφορά ποσού 5.700,00 ευρώ 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, 

− της παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08, 

− Τη με ημερομηνία μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

− Την κατατεθείσα οικονομική προσφορά, 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
Α. Αναθέτει τη «συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου Κερατέας», στον κο 

Σπύρο Λιούμη, χωματουργικές εργασίες - ασφαλτικά, με έδρα στην Κερατέα, Σουνίου 

11, με ΑΦΜ 027150131, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 5.700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 

23%, ήτοι 7.011,00 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά του. 

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

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 7.011,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.008 του  

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση του έργου.  

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

Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής, υπεύθυνο για την παρακολούθηση, τη 

διοίκηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης του έργου, 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. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Δημήτριος Λουκάς μειοψήφησε διότι στην 

Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας δεν αναφέρονται οι δρόμοι που θα συντηρηθούν. 

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «συντήρηση – αποκατάσταση οδικού 
δικτύου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 126/2012    

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 
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περί «απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου: συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου 

Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2012 περιλαμβάνεται 

το έργο με τίτλο: «συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου Λαυρεωτικής». 

Επίσης, στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 

στον ΚΑ 30-7333.007 έχει προβλεφθεί η δαπάνη για το ανωτέρω έργο. 

Με βάση τα ανωτέρω συντάχθηκε η από 09.11.2012 Τεχνική Έκθεση από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.799,82 (μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%), στην οποία περιγράφονται όλες οι εργασίες 

που απαιτούνται για τη βελτίωση και αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου 

της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής.  

Συγκεκριμένα, πρόκειται να γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος στα 

σημεία που έχουν υποστεί ζημιές είτε από τις εργασίες των συνεργείων είτε από 

φθορά λόγω χρήσης. Πρόκειται για συμπληρωματικές εργασίες των εργασιών των 

συνεργείων του Δήμου και περιλαμβάνουν την απομάκρυνση σαθρών υλικών 

οδοστρωσίας και τυχόν φερτών υλικών, καθώς και τη μεταφορά και επίστρωση 

υλικών επίχωσης και ασφαλτικών υλικών. 

Επειδή για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν μηχανήματα που δεν διαθέτει 

ο Δήμος, μηχάνημα διάστρωσης ασφαλτοµίγµατος (finischer), τσάπα – σφυρί και 

φορτωτής, 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». 
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− Τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.9 του Ν.3731/08, όπου ορίζονται τα 

ακόλουθα: «Οι διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του ΠΔ.. 

171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο συλλογικό όργανο των Δήμων που 

αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών 

συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Απόφαση 

ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε με την ομοία 

Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις αυτής, υπό 

την ισχύ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των 

ανωτέρω έργων από τη δημαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόμιμες». 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10, σχετικά με τις αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

− Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 14 του Ν.4071/2012, σύμφωνα με τις οποίες: 

«όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά 

Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του 

Δήμου και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές 

περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες, αντιστοίχως». 

Μετά από πρόσκληση του Δήμου για κατάθεση προσφοράς σχετικά με την 

ανωτέρω εργασία, ανταποκρίθηκε ο κος Σπύρος Λιούμης, χωματουργικές εργασίες – 

ασφαλτικά, με έδρα στην Κερατέα, Σουνίου 11, με ΑΦΜ 027150131, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, 

με προσφορά ποσού 5.700,00 ευρώ 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, 

− της παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08, 

− τη με ημερομηνία μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

− την οικονομική προσφορά που κατατέθηκε στην Υπηρεσία, 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
Α. Αναθέτει τη «συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου Λαυρεωτικής», στον κο 

Σπύρο Λιούμη, χωματουργικές εργασίες - ασφαλτικά, με έδρα στην Κερατέα, Σουνίου 

11, με ΑΦΜ 027150131, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 5.700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 

23%, ήτοι 7.011,00 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά του. 
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Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου. 

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 7.011,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.007 του  

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εκτέλεση του έργου.  

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

Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής, υπεύθυνο για την παρακολούθηση, τη 

διοίκηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης του έργου, 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. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Δημήτριος Λουκάς μειοψήφησε διότι στην 

Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας δεν αναφέρονται οι δρόμοι που θα συντηρηθούν. 

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου έτους 2013 
Αρ. Απόφ.: 127/2012    
    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 

«αναπροσαρμογής τελών ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου έτους 

2013», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 

πρωτ:25921/26.11.2012 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην οποία 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Από τις διατάξεις του άρθρου 19 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ. ‘’Περί 

κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των 

Προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων’’ ορίζεται ότι σε όσους έχουν κάνει χρήση   

Δημοτικών ή Κοινοτικών κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών, ο Δήμος ή η κοινότητα 

δικαιούται να επιβάλλει τέλη η δικαιώματα που ορίζονται με απόφαση του οικείου 

συμβουλίου. Για την υπηρεσία ύδρευσης - αποχέτευσης, τα τέλη επιβάλλονται 

υποχρεωτικά. 

Για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών ύδρευσης, καθώς και κάθε 

άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες 

ανταποδοτικού χαρακτήρα, επιβάλλεται τέλος με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Η κάλυψη των δαπανών  από το τέλος αυτό είναι υποχρεωτική 

(Εγκ.Υπ.Εσωτ.3958/20-1-89), ορίζεται ρητά και στο άρθρο 17 του Ν.1080/80, 

σύμφωνα με το οποίο τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα πρέπει να καλύπτουν 

υποχρεωτικά όλες γενικά τις δαπάνες διεξαγωγής, λειτουργίας και βελτίωσης της 
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αντίστοιχης υπηρεσίας (αποδοχές, εξοπλισμός, ασφάλιση, συντήρηση, επισκευές 

κ.λ.π.).Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την σχετική νομολογία τα επιβαλλόμενα 

τέλη πρέπει να είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα τις παρεχόμενης υπηρεσίας και 

της ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων.  

Επίσης, πρέπει να τηρείται αυστηρά η θεμελιώδης αρχή της αντικειμενικότητας και η 

αύξηση των τελών να είναι ανάλογη με την αύξηση του κόστους των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.1080/80, η παράλειψη του Δημοτικού 

συμβουλίου να καθορίσει το τέλος στο κατάλληλο ύψος συνιστά βαριά παράβαση 

καθήκοντος. Η απόφαση του Δ.Σ. με την οποία καθορίζεται ο συντελεστής του τέλους, 

πρέπει να είναι αιτιολογημένη ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της αναλογικότητας 

που πρέπει να υπάρχει μεταξύ εσόδων-εξόδων.  

 Σύμφωνα με την υπ αριθ.192/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, η οποία παραμένει σε ισχύ με την υπ αριθ.335/2011 όμοια του 

Δήμου Λαυρεωτικής (που αφορά την Δημοτική Ενότητα Κερατέας) τα ισχύοντα τέλη 

ύδρευσης με τις πιο κάτω κλίμακες και τιμές ανά κυβικό μέτρο (ανά μήνα) έχουν ως 

σήμερα: 

1.-ΣΠΙΤΙΑ 
Κατανάλωση από 0-10 κ.μ.                  0,68 € 

Κατανάλωση από 11-20 κ.μ.                0,93 € 

Κατανάλωση από 21-40 κ.μ.                1,56 € 

Κατανάλωση από 41-60 κ.μ.                1,74 € 

Κατανάλωση από 61 και άνω κ.μ         2,88 € 

2.-ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
Κατανάλωση από 0-30 κ.μ.                  0,68 € 

Κατανάλωση από 31-50 κ.μ.                0,93 € 

Κατανάλωση από 51-70 κ.μ.                1,56 € 

Κατανάλωση από 71-90 κ.μ.                1,74 € 

Κατανάλωση από 91 και άνω               2,88 € 

Και στις δύο (2) ανωτέρω περιπτώσεις ελάχιστο όριο μηνιαίας κατανάλωσης 5 κ.μ. 

είναι 3,4 € 

3.-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
Κατανάλωση από 0-1000 κ.μ.              1,05 € 

Κατανάλωση από 1.000 κ.μ. και άνω   1,5 8€ 

4.-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
Ανεξαρτήτως κατανάλωσης  ανά κ.μ.   0,93 € 
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5.-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΦΥΤΩΡΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
Κατανάλωση από 0-400 κ.μ.                1,14 € 

Κατανάλωση από 401 κ.μ. και άνω      1,68 € 

6.-ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
 Σύμφωνα με την 155/2011 απόφαση δημοτικού συμβουλίου, η οποία παραμένει σε 

ισχύ με την υπ αριθ.335/2011 όμοια του Δήμου Λαυρεωτικής(που αφορά την 

Δημοτική Ενότητα Κερατέας) για επιβολή τέλους σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης της 

δημοτικής κοινότητας Κερατέας οι τιμές καθορίσθηκαν ως εξής: 

Α.-Για την υδροδότηση ακινήτων στην εντός σχεδίου περιοχή                         609,00 € 

     (συμπεριλαμβανομένων των υλικών και της παροχής όλων των 

      υπηρεσιών από τον Δήμο) 

Β.-Για την υδροδότηση ακινήτων στις εκτός σχεδίου περιοχές                      1.000,00 € 

      (εκτός των υλικών) 

Γ.-Τα ποσά θα καταβάλλονται εφάπαξ στο ταμείο του δήμου 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Με την απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου 32/2007 το τέλος ύδρευσης από 0,70 € 

ανά κ.μ αυξήθηκε σε 0,75 € το κ.μ. 

Το πάγιο είναι 3,00 ευρώ. 

Από τα τηρούμενα στοιχεία της υπηρεσίας, τα έσοδα ύδρευσης της ενότητας Αγίου 

Κωνσταντίνου για το έτος 2012 διαμορφώθηκαν ως εξής: 
Κ.Α. 
Προϋπολογισμού 

Τίτλος Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 
έως 08/11/2012 

2112.001 Τέλη ύδρευσης 1/10/2011 έως 

30/01/2012 

14.297,25  

0322.001 Τέλη ύδρευσης 01/02/2012 έως 

31/05/2012 

17.263,75.  

0322.001 Τέλη ύδρευσης 01/06/2012 έως 

30/09/2012 

28.065,75  

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 59.626,75 23.958,79 

 

ΕΞΟΔΑ  
Υπηρεσία ύδρευσης ενότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

Μισθοδοσία 
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Σε καθημερινή βάση στο κατάστημα απασχολείται ένα (1) άτομο που είναι 

επιφορτισμένο με την είσπραξη των λογαριασμών ύδρευσης του οποίου η μισθοδοσία 

ανέρχεται στο ποσό των 1.486,15 Χ 12=17.833,80 € 
Μία φορά την βδομάδα (τουλάχιστον) ένας υπάλληλος του Δήμου απασχολείται με 

την συντήρηση του δικτύου είτε με τυχόν επισκευή του από σπασίματα ήτοι 2 μήνες το 

χρόνο 1.500 Χ 2=3.000 € 
Η καταμέτρηση των υδρομέτρων πραγματοποιείται τρείς (3) φορές τον χρόνο και 

απασχολεί συνολικά δύο άτομα επί 15 ημέρες (ετήσια βάση) ήτοι 1.500€  

Συνολικό κόστος μισθοδοσίας προσωπικού 22.333,80 € 

Έξοδα 

Από 01.01.2012 μέχρι και 08.11.2012 για τα λοιπά έξοδα των υπηρεσιών 
ύδρευσης  της ενότητας Αγίου Κωνσταντίνου, διαμορφώθηκαν αναλυτικά ως 
εξής: 
Υπηρεσία ύδρευσης  

ΕΥΔΑΠ Ιανουάριος 2012 2.137,00 

ΕΥΔΑΠ Φεβρουάριος 2012 1.944,20 

ΕΥΔΑΠ Μάρτιος 2012 2.285,00 

ΕΥΔΑΠ Απρίλιος 2012 3.731,29 

ΕΥΔΑΠ Μάιος 2012 4.256,95 

ΕΥΔΑΠ Ιούνιος 2012 5.899,26 

ΕΥΔΑΠ Ιούλιος 2012 7.235,00 

ΕΥΔΑΠ Αύγουστος 2012 7.259,72 

ΕΥΔΑΠ Σεπτέμβριος 2012 4.725,00 

ΕΥΔΑΠ Οκτώβριος 2012 3.414,72 

ΕΥΔΑΠ Νοέμβριος 2011 2.914,00 

ΕΥΔΑΠ Δεκέμβριος 2011 2.469,24 

Ταχυδρομικά Τέλη 554Χ3Χ0,55= 914,10 

Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 500,00 

Δαπάνες για έλεγχο ποιότητας νερού 500,00 

Συντήρηση & Επισκευή δικτύου Αγίου Κων/νου 1.500,00 

Προμήθεια εξαρτημάτων 1.000,00 

Κατανάλωση ρεύματος αντλιοστασίου     16.432,54 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 69.118,02 
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Από τα ανωτέρω, κατά το έτος 2013, η υπηρεσία ύδρευσης της Τοπικής Ενότητας 

Αγίου Κωνσταντίνου  θα παρουσιάσει την κατωτέρω εικόνα: 

Γενικό σύνολο εξόδων  

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ:                                          22.303,80   € 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ:                                        69.118,02  € 

---------------------------------------------- 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                   91.421,82 €     

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω τα έσοδα – έξοδα του έτους 2013  θα διαμορφωθούν ως 

εξής: 

ΕΣΟΔΑ:   Βεβαιωθέντα                                               59.626,75 € 

ΕΣΟΔΑ     Εισπραχθέντα έως  08/11/2012                 23.958,79 € 

 

ΕΞΟΔΑ                                                                       91.421,82 € 
 

Η Οικονομ ική  Επι τροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των 

μελών της Επιτροπής, έλαβε γνώση των σχετικών διατάξεων και της υπ’ 

αριθμ.25921/26.11.2012 εισήγησης της Υπηρεσίας 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
Α - Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναπροσαρμογή του συντελεστή τελών 

ύδρευσης για την Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, για το έτος 2013. 

Β - Καθορίζει την τιμή του νερού ύδρευσης ανά κυβικό μέτρο κλιμακωτά ως εξής:  

1.-ΣΠΙΤΙΑ 
Κατανάλωση από 0-10 κ.μ.                  0,68 € 

Κατανάλωση από 11-20 κ.μ.                0,93 € 

Κατανάλωση από 21-40 κ.μ.                1,56 € 

Κατανάλωση από 41-60 κ.μ.                1,74 € 

Κατανάλωση από 61 και άνω κ.μ         2,88 € 

2.-ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
Κατανάλωση από 0-30 κ.μ.                  0,68 € 

Κατανάλωση από 31-50 κ.μ.                0,93 € 

Κατανάλωση από 51-70 κ.μ.                1,56 € 

Κατανάλωση από 71-90 κ.μ.                1,74 € 

Κατανάλωση από 91 και άνω               2,88 € 
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Και στις δύο (2) ανωτέρω περιπτώσεις ελάχιστο όριο μηνιαίας κατανάλωσης 5 κ.μ. 

3,4 € 

3.-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΦΥΤΩΡΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
Κατανάλωση από 0-400 κ.μ.                1,14 € 

Κατανάλωση από 401 κ.μ. και άνω      1,68 € 

4.-ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  
- Για την υδροδότηση ακινήτων στην εντός σχεδίου περιοχή                         609 € 

     (συμπεριλαμβανομένων των υλικών και της παροχής όλων των 

      υπηρεσιών από τον Δήμο) 

- Για την υδροδότηση ακινήτων στις εκτός σχεδίου περιοχές                      1.000 € 

      (εκτός των υλικών) 

- Τα ποσά θα καταβάλλονται εφάπαξ στο ταμείο του δήμου 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Δημήτριος Λουκάς ΑΠΕΙΧΕ της 

ψηφοφορίας διότι πιστεύει ότι η Υπηρεσίας Ύδρευσης της  Τοπικής Κοινότητας Αγίου 

Κωνσταντίνου πρέπει να ενταχθεί στη ΔΕΥΑΤΗΛ. 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 
Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Κατσουνάκης Κυριάκος 

 

Παπανικολάου Νικόλαος 

 

Παμφίλης Απόστολος 

 

Λουκάς Δημήτρης 
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