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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 13-12-2012  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 13 Δεκεμβρίου 2012 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Παρασκευή, ώρα 14:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 13.12.2012 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 7 

Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, 

Κατσουνάκης Κυριάκος, Παπανικολάου Νικόλαος, Σαλίβερος Γεώργιος, Παμφίλης 

Απόστολος, Λουκάς Δημήτριος 

Απόντα μέλη : - 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2012 
Αρ. Απόφ.: 129/2012    

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 

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:27077/13.12.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του 

Δήμου οικονομικού έτους 2012. 

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

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, καθώς και το υπ’ αριθμ. πρωτ:27077/13.12.2012 

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 

ΖΗΤΟΥΜΕ
ΝΗ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ
ΔΟΤΗΣΗΣ 

1 10-6643 
Προμήθεια καυσίμων 
για θέρμανση & 
φωτισμό 

17.000,00 € 4.500,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

2 15-6021.003 Τακτικές αποδοχές 
καθαριστριών σχολείων 99.676,28 € 5.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

3 15-6473 
Έξοδα οργάνωσης 
κοινωνικών 
δραστηριοτήτων 

18.000,00 € 18.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

4 15-6643 
Προμήθεια καυσίμων 
για θέρμανση & 
φωτισμό 

12.500,00 € 3.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

5 25-6264.002 

Συντήρηση και 
επισκευή μηχανημάτων 
Βιολογικού 
Καθαρισμού 

43.000,00 € 5.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

6 30-6051.007 Εργοδοτική εισφορά 
ΤΣΜΕΔΕ 15.000,00 € 1.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

7 30-6233 

Μισθώματα 
μηχανημάτων - 
τεχνικών 
εγκαταστάσεων 

24.000,00 € 9.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

8 30-6261.004 

Συντήρηση και 
επισκευή κτιρίων 
πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

93.835,98 € 3.700,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

9 20-7332.007 
Καθαρισμός δημοτικών 
πάρκων - κοινοχρήστων 
χώρων κλπ 

22.000,00 € 8.445,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

10 25-7135.001 Προμήθεια 
εξαρτημάτων ύδρευσης 32.680,00 € 17.800,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

11 30-7336.009 Συντήρηση και 
επισκευή γηπέδων 20.500,00 € 2.500,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

12 35-6692 Προμήθεια φυτών & 
δενδρυλλίων 6.500,00 € 160,50 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

13 00-6224.002 Domain Δήμου 
Λαυρεωτικής 4.911,44 € 555,96 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

14 15-6051.001 Εργοδοτική εισφορά 
ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ 16.000,00 € 2.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 
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15 15-6277.001 
Λοιπές δαπάνες για 
ύδρευση - φωτισμό - 
καθαριότητα ΚΠΕ 

13.000,00 € 3.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

16 25-6213 Ύδρευση - ΕΥΔΑΠ 1.576.729,45 € 20.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

17 8231.007 
Ασφαλιστικές εισφορές 
στο Ταμείο Πρόνοιας 
Δημ. Υπαλλήλων 

2.600,00 € 600,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

18 8231.018 ΤΠΔΥ Ειδική εισφορά 
1% 39.000,00 € 4.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

19 8261.001 Λοιπές επιστροφές 
εσόδων 5.000,00 € 2.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

20 10-6051.004 
Εργοδοτική εισφορά 
ΙΚΑ τακτικού 
προσωπικού 

2.470,00 € 170,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

21 30-7326.001 

Δαπάνες 
αποκατάστασης - 
διαμόρφωσης 
κοινοχρήστων χώρων 

10.000,00 € 985,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

22 45-7135.002 
Προμήθεια υλικών για 
συντήρηση δημοτικών 
κοιμητηρίων 

13.000,00 € 535,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

23 15-6612 Προμήθεια σφραγίδων 600,00 € 167,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης για τη συντήρηση του διαμερίσματος Ιδρύματος 
ΜΟΥΣΑΓΙΑ 
Αρ. Απόφ.: 130/2012    

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 «διάθεσης πίστωσης για τη συντήρηση του διαμερίσματος Ιδρύματος 

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

πρωτ: 27078/13.12.2012 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας όπου αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη δαπάνη για τη διάθεση πίστωσης συνολικού 

ποσού 9.030,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 6261 του προϋπολογισμού δαπανών 

οικονομικού έτους 2012 του κληροδοτήματος «Ευλαμπίας Μουσαγιά» του Δήμου 

Λαυρεωτικής και την έκδοση σχετικής απόφασης ισόποσης με το ανωτέρω ποσό, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του Π.Δ. 113/2010. 

Με βάση τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Η Οικονομική Επιτροπή 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 4 από 9 

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

άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και την υπ’ αριθμ. πρωτ: 27078/13.12.2012 εισήγηση 

της Οικονομικής Υπηρεσίας 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 9.030,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 6162 του 

προϋπολογισμού εξόδων του κληροδοτήματος «Ευλαμπίας Μουσαγιά» του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2012 για τη συντήρηση του διαμερίσματος του 

κληροδοτήματος. 

ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 131/2012    

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 «αποδέσμευσης ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης» έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ:26865/10.12.2012 

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.  15-6162.001 Κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών 68.000,00 Α-844 

2.  20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 20.000,00 Α-114 

3.  20-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ αορίστου 

χρόνου 

8.000,00 Α-120 

Η Οικονομική Επιτροπή 
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:26865/10.12.2012 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 

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

όπως ακριβώς αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 

ΘΕΜΑ: Ανάθεση κατασκευής τοιχίου επί της οδού Κόδρου στην περιοχή 
Νεάπολη Λαυρίου 
Αρ. Απόφ.: 132/2012    

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 κατασκευής τοιχίου επί της οδού Κόδρου στην περιοχή Νεάπολη 

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

Είναι αναγκαία η κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πρανών στην περιοχή 

Νεάπολη Λαυρίου στο Ο.Τ. 286, κρασπεδόρειθρα στη μία πλευρά του δρόμου και 

τσιμεντόστρωση του τμήματος της οδού Κόδρου, μεταξύ των οδών Κωνσταντίνου & 

Γεωργίου. 

Στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2012 στον ΚΑ 30-7336.001 έχει προβλεφθεί η δαπάνη για το ανωτέρω έργο. 

Με βάση τα ανωτέρω συντάχθηκε η με ημερομηνία 11.10.2012 Τεχνική 

Έκθεση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 

5.800,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%), στην οποία 

περιγράφονται όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή του τοιχίου.  

Το μήκος του τοιχίου θα είναι 20μ., με ύψος κυμαινόμενο από 2,20μ. έως 

2,50μ., το πάχος του θα είναι 0,20μ. και οι διαστάσεις της βάσης του πέδιλου θα είναι 

1,45μ.Χ0,40μ. Το μήκος του κρασπεδόρειθρου, η διατομή του οποίου θα είναι η 

ισχύουσα σύμφωνα με τις προδιαγραφές των έργων Οδοποιίας, θα είναι 30μ.  

Επειδή το προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί για την ανωτέρω εργασία, 

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 
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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, 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 Ιωάννης Χρ. Μάσκουλης, εργολάβος 

οικοδομών, με έδρα στην Κερατέα, Μιαούλη 2, με ΑΦΜ 054753629, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, 

με προσφερόμενη έκπτωση δύο τοις εκατό (2%) επί του τιμολογίου της μελέτης. Η 

συνολική τιμή της προσφοράς είναι 6.991,32 ευρώ. 

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, 

− του άρθρου 6, παρ. 14 του Ν.4071/2012 

− την από 11.10.2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

− την οικονομική προσφορά που κατατέθηκε στην Υπηρεσία, 
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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 «κατασκευή τοιχίου επί της οδού Κόδρου στην περιοχή Νεάπολη 

Λαυρίου», στον κο Ιωάννη Χρ. Μάσκουλη, εργολάβο οικοδομών, με έδρα στην 

Κερατέα, Μιαούλη 2, με ΑΦΜ 054753629, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 5.684,00 

ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 6.991,32 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά 

του. 

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

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 6.991,32 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30-7336.001 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 ψήφησε ΟΧΙ διότι 

εφόσον πρόκειται για εργασία που πραγματοποιείται στο Λαύριο θα ήταν καλύτερα η 

ανάθεση να γίνει σε ένα Λαυριώτη εργολάβο. 

ΘΕΜΑ: Έλεγχος νομιμότητας δικαιολογητικών του αναδόχου της μελέτης: 
«κτηματογραφική αποτύπωση – μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας – 
υδραυλική μελέτη ρεμάτων για την πολεοδόμηση των περιοχών 
παραθεριστικής κατοικίας ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ και ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ Δήμου Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.: 133/2012    
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 

«ελέγχου νομιμότητας δικαιολογητικών του αναδόχου της μελέτης: «κτηματογραφική 

αποτύπωση – μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας – υδραυλική μελέτη ρεμάτων για 

την πολεοδόμηση των περιοχών παραθεριστικής κατοικίας ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ και 

ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ Δήμου Κερατέας», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.96/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε 

ως Ανάδοχο της μελέτης του θέματος, η σύμπραξη γραφείων μελετών 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 8 από 9 

«ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ – ΛΙΟΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ». 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με το αριθμ. πρωτ:26791/10.12.2012 έγγραφό 

της, διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή τα δικαιολογητικά και έγγραφα 

νομιμοποίησης και ελέγχου προσωπικής κατάστασης του αναδόχου (για κάθε ένα 

από τα μέλη της σύμπραξης), ήτοι: 

- Ακριβή αντίγραφα μελετητικών πτυχίων. 

- Ενυπόγραφο σημείωμα κοινού εκπροσώπου σύμπραξης (άρθρο 23.1.1. 

διακήρυξης). 

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου (παρ.α άρθρου 23.1.2 της διακήρυξης). 

- Πιστοποιητικό περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική 

διαχείριση (παρ.β άρθρου 23.1.2 της διακήρυξης). 

- Πιστοποιητικό αρμοδίου επιμελητηρίου περί μη διάπραξης παραπτώματος για το 

οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή (παρ.γ άρθρου 23.1.2 της διακήρυξης). 

- Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (παρ.δ άρθρου 23.1.2 της διακήρυξης). 

- Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (παρ.ε άρθρου 23.1.2 της διακήρυξης). 

Η Τεχνική Υπηρεσία προέβη στον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα 

οποία διαπιστώθηκε ότι είναι σύννομα και τα απαιτούμενα σύμφωνα με το άρθρο 23 

της διακήρυξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω αιτείται τη λήψη σχετικής απόφασης από την 

Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση. 

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

- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, 

- Τη διακήρυξη δημοπρασίας ανάθεσης της μελέτης, 

- Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 26791/10.12.2012 εισηγητικό έγγραφο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας και τα επισυναπτόμενα σε αυτό δικαιολογητικά 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Η σύμπραξη γραφείων μελετών «ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΛΙΟΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ» μετά από 

τον έλεγχο όλων των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και εγγράφων 

νομιμοποίησης και ελέγχου προσωπικής κατάστασης (για κάθε ένα από τα μέλη της 

σύμπραξης) καλύπτει πλήρως όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό 

και ως εκ τούτου είναι η ανάδοχος της μελέτης: «κτηματογραφική αποτύπωση – 
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μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας – υδραυλική μελέτη ρεμάτων για την 

πολεοδόμηση των περιοχών παραθεριστικής κατοικίας ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ και 

ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ Δήμου Κερατέας», σύμφωνα με την αριθμ.96/2012 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής. 

Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και 

των λοιπών εγγράφων. 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο, με πρόσκληση, για την 

υπογραφή σύμβασης. 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 
Ο Πρόεδρος 

 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 

Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Κατσουνάκης Κυριάκος 

Κατσίκης Κωνσταντίνος 

Σαλίβερος Γεώργιος 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Παμφίλης Απόστολος 

Λουκάς Δημήτρης 
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