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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 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 10 Απριλίου 2013 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Τετάρτη, ώρα 14:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 05.04.2013 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 5 

Κατσουνάκης Κυριάκος, Παπανικολάου Νικόλαος, Σαλίβερος Γεώργιος, Λουκάς 

Δημήτρης, Παμφίλης Απόστολος 

Απόντα μέλη : 2 

Κωνσταντίνος Λεβαντής, Δήμαρχος – Πρόεδρος, Κατσίκης Κωνσταντίνος 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.:48/2013 

Ο κος Αντιπρόεδρος, 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 αριθμ. 

πρωτ:6350/05.04.2013 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 Αντιπροέδρου, έλαβε υπόψη: 
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− Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006, 

− Την αρ. πρωτ:6350/05.04.2013 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας 

Αγίου Κωνσταντίνου, 

− Την υπ’ αριθμ.23/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας 

προκαταβολής, 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

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

Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής δημοτικών υπαλλήλων σε επιμορφωτικό 
σεμινάριο με θέμα: «επίκαιρες νομοθετικές ρυθμίσεις για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού» 
Αρ. Απόφ.:49/2013 

Ο κος Αντιπρόεδρος, 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 συμμετοχής δημοτικών υπαλλήλων σε επιμορφωτικό 

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

 Η εταιρεία Open Technology Services AE (O.T.S.) διοργανώνει στο 

ξενοδοχείο Royal Olympic, οδός Αθ. Διάκου 28-34, στην Αθήνα, στις 26 Απριλίου 

2013, εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα: «επίκαιρες νομοθετικές ρυθμίσεις για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού». Η ημερίδα απευθύνεται σε όλα τα στελέχη των 

οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών των ΟΤΑ. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 

 ΕΞΟΔΩΝ  

1 Σπύρος Βαμβούνης 1175/01.03.13 
Μεταφορά πρασίνου & 
χόρτων από το 
δημοτικό σχολείο 

172,20 20-
7332.002 

2 Σπύρος Βαμβούνης 1176/04.03.13 
Μεταφορά πρασίνου & 
χόρτων από το 
δημοτικό σχολείο 

172,20 20-
7332.002 

3 Σπύρος Βαμβούνης 1177/08.03.13 
Μεταφορά πρασίνου & 
χόρτων από το 
δημοτικό σχολείο 

147,60 20-
7332.002 

4 Πέτρος Μιαρίτης 15/15.03.13 Κοπή ευκαλύπτων 172,20 20-
7332.002 

5 Πέτρος Μιαρίτης 16/18.03.13 Κοπή ευκαλύπτων 172,20 20-
7332.002 

6 Πέτρος Μιαρίτης 17/20.03.13 Κοπή ευκαλύπτων 159,90 20-
7332.002 
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Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο κος Ιωάννης Θεοδώρου, συγγραφέας – 

εκδότης, Γενικός Διευθυντής Δήμου Καλαμαριάς. 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 90,00 ευρώ ανά άτομο. 

Στη συνέχεια πρότεινε τη συμμετοχή στο σεμινάριο των κατωτέρω υπαλλήλων 

του Δήμου Λαυρεωτικής: 

1. Ειρήνη Ανδριτσάκη, ΔΕ1/Γ’ 

2. Αικατερίνη Παπαγιάννη, ΠΕ1/Γ’ 

3. Αναστασία Νοβάκη, ΠΕ1/Ε’ 

4. Αικατερίνη Ντελή, ΥΕ16/Ε’ 

5. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού/Ε’ 

Η συνολική δαπάνη ύψους 450,00 ευρώ για τη συμμετοχή των υπαλλήλων 

στο σεμινάριο θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου 

και έχοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 

- Τη θεματολογία του σεμιναρίου και την αναγκαιότητα επιμόρφωσης και 

ενημέρωσης των υπαλλήλων του Δήμου, σχετικά με τις νέες εγκυκλίους, τις αλλαγές, 

συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις στην ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία. 

αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή των υπαλλήλων του Δήμου Λαυρεωτικής: Ειρήνη 

Ανδριτσάκη, ΔΕ1/Γ’, Αικατερίνη Παπαγιάννη, ΠΕ1/Γ’, Αναστασία Νοβάκη, ΠΕ1/Ε’, 

Αικατερίνη Ντελή, ΥΕ16/Ε’, Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού/Ε’, σε εκπαιδευτική 

ημερίδα με θέμα «επίκαιρες νομοθετικές ρυθμίσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ 

βαθμού» που διοργανώνεται από την εταιρεία O.T.S. στην Αθήνα, ξενοδοχείο Royal 

Olympic, στις 26 Απριλίου 2013.  

Β. Διαθέτει πίστωση ποσού 450,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6073 του 

προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013 για να 

αντιμετωπισθεί η δαπάνη. 

ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.:50/2013 
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Ο κος Αντιπρόεδρος, 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 την αρ. πρωτ: 6358/05.04.2013 

εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 

             Προκειμένου να ξεκινήσει  η διαδικασία επιχορήγησης από τον κρατικό 

προϋπολογισμό για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου 

σε τρίτους  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 54/48667/ 27-12-12  εγκύκλιο του Υπουργείου  

Εσωτερικών, πρέπει να γίνει αντιλογισμός Π.Α.Υ. στους εξής  Κ. Α. Εξόδων: 

Κ. Α.  ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.    ΕΞΟΔΩΝ 
ΠΟΣΟ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  
80-8115.001 Διάφορα Έξοδα  - 839.094,77 

80-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  - 64.871,25 

80-8117 Λοιπά έξοδα - ΕΥΔΑΠ -3.462.809,44 

80-8121.001 Προμήθειες παγίων -146.639,85 

80-8122.005 Έργα προηγούμενων ετών -90.200,00 

80-8122.006 Τοποθέτηση χλοοτάπητα στο Δημοτικό 

Στάδιο 

-62.921,00 

80-8122.007 Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα  -191.800,00 

80-8122.012 Προσθήκη 2 αιθουσών στο 1ο και 3ο 

Νηπιαγωγείο Λαυρίου  

-6.307,96 

80-8122.014 Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου 

ύδρευσης Β’ ΦΑΣΗ 

-40.339,55 

80-8122.016 Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων 

Δημοτικού γηπέδου – ΠΑΛΜΟΣ  

-194.770,69 

80-8123.001 
Προγραμματική Σύμβαση Συν-Κοινωνία 

ΚΕΔΕ-ΚΤΕΛ 
-275.692,21 

80-8123.002 Μελέτες για κτίρια – χώρους κοινής χρήσης  -70.416,43 

Σύνολο -5.445.863,15 

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 αρ. πρωτ:6358/05.04.2013 

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 2013, 

όπως αναφέρονται κατωτέρω: 
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Κ. Α.  
ΕΞΟΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 
ΠΟΣΟ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  
Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 

αντιλογισμού 
80-8115.001 Διάφορα Έξοδα  - 839.094,77 Α-246 Α-573 

80-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  - 64.871,25 Α-252 Α-574 

80-8117 Λοιπά έξοδα - ΕΥΔΑΠ -3.462.809,44 Α-188 Α-575 

80-8121.001 Προμήθειες παγίων -146.639,85 Α-253 Α-576 

80-8122.005 Έργα προηγούμενων ετών -90.200,00 Α-254 Α-577 

80-8122.006 
Τοποθέτηση χλοοτάπητα στο 

Δημοτικό Στάδιο 
-62.921,00 Α-255 Α-578 

80-8122.007 Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα  -191.800,00 Α-256 Α-579 

80-8122.012 
Προσθήκη 2 αιθουσών στο 1ο και 

3ο Νηπιαγωγείο Λαυρίου  
-6.307,96 Α-257 Α-580 

80-8122.014 
Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου 

ύδρευσης Β’ ΦΑΣΗ 
-40.339,55 Α-258 Α-581 

80-8122.016 

Βελτίωση αθλητικών 

εγκαταστάσεων Δημοτικού 

γηπέδου – ΠΑΛΜΟΣ  

-194.770,69 Α-259 Α-582 

80-8123.001 
Προγραμματική Σύμβαση Συν-

Κοινωνία ΚΕΔΕ-ΚΤΕΛ 
-275.692,21 Α-261 Α-583 

80-8123.002 
Μελέτες για κτίρια – χώρους κοινής 

χρήσης  
-70.416,43 Α-262 Α-584 

 ΘΕΜΑ: Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2013 για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του 
Δήμου 
Αρ. Απόφ.:51/2013 

Ο κος Αντιπρόεδρος, 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 Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2013 για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 6358/05.04.2013 

εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 

             Προκειμένου να ξεκινήσει  η διαδικασία επιχορήγησης από τον κρατικό 

προϋπολογισμό για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου 

σε τρίτους  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 54/48667/ 27-12-12  εγκύκλιο του Υπουργείου  

Εσωτερικών, πρέπει να γίνει δέσμευση  στο μητρώο δεσμεύσεων στους εξής Κ.Α. 

Εξόδων: 
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Κ. Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π.Α.Υ. 

80-8315.001 Επιχορηγούμενες πληρωμές 
υποχρεώσεων ΠΟΕ διάφορα έξοδα  4.753.619,19 Α-569 

80-8321.001 
Επιχορηγούμενες πληρωμές 
υποχρεώσεων ΠΟΕ προμήθειες 
παγίων-αγορές κτιρίων 

257.689,66 
Α-570 

80-8322.001 Επιχορηγούμενες πληρωμές 
υποχρεώσεων ΠΟΕ έργα  470.331,73 Α-571 

80-8323.001 Επιχορηγούμενες πληρωμές 
υποχρεώσεων ΠΟΕ μελέτες  76.403,29 Α-572 

Σύνολο 5.558.043,87  

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

Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των 

πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. 

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

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, καθώς και το αρ. πρωτ: 6358/05.04.2013 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, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Κ. Α.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

Π.Α.Υ. 

80-8315.001 Επιχορηγούμενες πληρωμές 
υποχρεώσεων ΠΟΕ διάφορα έξοδα  4.753.619,19 Α-569 

80-8321.001 
Επιχορηγούμενες πληρωμές 
υποχρεώσεων ΠΟΕ προμήθειες 
παγίων-αγορές κτιρίων 

257.689,66 
Α-570 

80-8322.001 Επιχορηγούμενες πληρωμές 
υποχρεώσεων ΠΟΕ έργα  470.331,73 Α-571 

80-8323.001 Επιχορηγούμενες πληρωμές 
υποχρεώσεων ΠΟΕ μελέτες  76.403,29 Α-572 

Σύνολο 5.558.043,87  

ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.:52/2013 

Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, 

παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 

θέμα περί «διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2013, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
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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 

ΔΥ/05.04.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη 

διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου 

οικονομικού έτους 2013. 

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

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, καθώς και το ΔΥ/05.04.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 Α/Α Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕ
ΝΗ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 
Π.Α.Υ. 

1 20-7131.002 Προμήθεια εξαρτημάτων - φωτιστικών 65.000,00 € 65.000,00 € Α-516 

2 20-7332.007 
Καθαρισμός πλατειών - δημοτικών 
πάρκων & λοιπών κοινοχρήστων χώρων 20.000,00 € 20.000,00 € A-525 

3 10-6614 
Προμήθεια εντύπων διπλοτύπων 
είσπραξης 1.000,00 € 984,00 € A-526 

4 25-6613 
Προμήθεια φακέλων και λογαριασμών 
ύδρευσης 10.000,00 € 5.815,00 € A-527 

5 25-6264.002 
Προμήθεια ταινιών συστήματος 
ταινιοφολτρόπρεσσας 49.639,00 € 4.846,20 € A-528 

6 10-6671 
Αγορά & τοποθέτηση περιοριστή 
ταχύτητας για το ΚΗΙ 3158 16.500,00 € 1.291,50 € A-529 

7 10-6671 
Τοποθέτηση πρόσοψης ταχογράφου στο 
ΚΗΙ 3158 16.500,00 € 282,90 € A-530 

8 10-6671 
Αλλαγή μοτέρ χιλιομέτρων, αλλαγή 
πλακέτας & βεβαίωση για το ΚΗΟ 3022 16.500,00 € 344,40 € A-531 

9 10-6263 

Επισκευή ταχογράφου & αλλαγή 
πλακέτας - βεβαίωση πιστοποιητικού  για 
το ΚΗΙ 7345 7.100,00 € 258,30 € A-532 

10 20-6263 
Έκδοση βεβαίωσης - πιστοποίησης 
ταχογράφου 125.500,00 € 36,90 € A-533 

11 30-7336.008 Επισκευή στάσεων 5.000,00 € 4.551,00 € A-534 

12 30-6261.004 

Προμήθεια & τοποθέτηση ξύλινου 
αθλητικού δαπέδου στο Γυμναστήριο του 
4ου ΔΣ - 4ου Νηπιαγωγείου Κερατέας 65.000,00 € 15.000,00 € A-535 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 8 από 23 

13 20-7321.001 Έκδοση πιστοποιητικών επανελέγχου 5.000,00 € 492,00 € A-536 

14 30-7326.001 
Δαπάνες αποκατάστασης - διαμόρφωσης 
κοινοχρήστων χώρων 7.200,00 € 2.530,00 € A-537 

15 30-7336.009 
Προμήθεια καλωδίου για ηλεκτροδότηση 
καντίνας Δημοτικού Σταδίου Κερατέας 15.000,00 € 1.310,00 € A-538 

16 15-6613 
Προμήθεια μπλοκ για τη χορήγηση 
φαρμάκων & νοσηλευτικής περίθαλψης 3.000,00 € 2.030,00 € A-539 

17 30-7332.001 
Συντήρηση παιδικών χαρών στη Δημοτική 
Ενότητα Λαυρεωτικής 15.000,00 € 6.765,00 € A-540 

18 20-7333.005 

Εργασίες καθαρισμού οδικού δικτύου 
Αγίου Κωνσταντίνου (ανάθεση με την 
1634/2012 απόφαση Δημάρχου) - 
επαναψήφιση 9.000,00 € 7.380,00 € A-541 

19 00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 4.000,00 € 960,00 € A-542 

20 20-6634 

Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 
(ανάθεση με την υπ' αριθμ.1565/2012 
απόφασης Δημάρχου) - επαναψήφιση  3.000,00 € 1.100,00 € A-543 

21 45-6261.002 
Προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας στο 
Δημοτικό Νεκροταφείο Κερατέας 4.000,00 € 2.706,00 €  Α-558 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης 
Προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών του ΠΔ 28/80 
Αρ. Απόφ.:53/2013    

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

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

περί «συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης 

Προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών του ΠΔ 28/80», έθεσε υπόψη των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 28/1980, οι δημοπρασίες για 

την παροχή υπηρεσιών διενεργούνται από την Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατά 

την περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή 

διεξαγάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες. Ενώ για τη διεξαγωγή των 

δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές 

από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες. 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 «Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη 

συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων 

διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, 

υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το 

αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex 

officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων 

όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω 
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συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του 

συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα 

ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως». 

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας 

κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 

διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 

παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 

2540/07.11.2011 τεύχος Β’). 

  Με βάση τα ανωτέρω, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διενήργησε 

κλήρωση στις 04-04-2013, ημέρα Πέμπτη, για την ανάδειξη των δημοτικών 

υπαλλήλων (τακτικών και αναπληρωματικών) που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών Υπηρεσιών του ΠΔ 28/80. 

Ακολούθως, συντάχθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ:6215/04.04.2013 πρακτικό 

κλήρωσης, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 4 Απριλίου του έτους 2013, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 12:00 διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους 

1. Ειρήνη Ανδριτσάκη, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, ΔΕ1/Γ 

2. Κατερίνα Παπαγιάννη, Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας, ΠΕ1/Γ 

3. Αικατερίνη Σαχπάζη, Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας, ΔΕ1/Γ, 

δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, για την 

ανάδειξη των μελών τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών, που θα 

συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών 

του ΠΔ 28/80. 

Η κλήρωση έγινε ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 5784/01.04.2013 ανακοίνωση, η 

οποία τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και 

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr, όπως 

ορίζεται από το νόμο. 

Στην κλήρωση συμμετείχαν όλοι οι μόνιμοι & αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δήμου 

Λαυρεωτικής, όπως αναφέρονται στη σχετική λίστα που δόθηκε από το Γραφείο 

Προσωπικού του Δήμου. Δεν συμμετείχαν στην κλήρωση το τακτικό προσωπικό που 

απουσιάζει με μακροχρόνιες άδειες (λοχίας, ανατροφής, κλπ). 

http://www.lavreotiki.gr/
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Τα ονόματα των υποψηφίων μελών αναγράφηκαν σε ομοιόμορφα κομμάτια χαρτιού, 

τα οποία διπλώθηκαν έτσι ώστε να μην μπορεί να διαβαστεί το όνομα κάποιου και 

τοποθετήθηκαν μέσα σε κάλπη. 

Ακολούθως οι υπάλληλοι που διενέργησαν την κλήρωση, τραβούσαν διαδοχικά από 

την κάλπη χαρτιά, διάβαζαν δυνατά και κατέγραφαν τα ονόματα που κληρώνονταν.  

Πρώτα διενεργήθηκε η κλήρωση για τα τακτικά μέλη της επιτροπής και μετά για τα 

αναπληρωματικά της. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης αναφέρονται στην συνέχεια. 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών του ΠΔ 
28/80 

Τακτικά μέλη 

 Βικελή Νεκταρία, ΔΕ1 Διοικητικού 

 Αντωνίου Ζωή, ΔΕ1 Διοικητικού 

 Βερβέρη Καλλιόπη, ΔΕ Διοικητικού 

 

Αναπληρωματικά μέλη 

Μαργαρίτη Γαϊτανιώ, ΠΕ Γεωλόγων 

Σωφρόνης Δημήτριος, ΔΕ1 Διοικητικού 

Καρράς Σταμάτιος, ΔΕ1 Διοικητικού 

Το παρών πρακτικό διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση και για τη 

συγκρότηση της επιτροπής». 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο και 

έχοντας υπόψη: 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 

− Την αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ:6215/04.04.2013 πρακτικό κλήρωσης μελών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για 

την ανάθεση υπηρεσιών του ΠΔ 28/80 ως ακολούθως: 

Τακτικά μέλη 

 Βικελή Νεκταρία, ΔΕ1 Διοικητικού 

 Αντωνίου Ζωή, ΔΕ1 Διοικητικού 

 Βερβέρη Καλλιόπη, ΔΕ Διοικητικού 
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Αναπληρωματικά μέλη 

Μαργαρίτη Γαϊτανιώ, ΠΕ Γεωλόγων 

Σωφρόνης Δημήτριος, ΔΕ1 Διοικητικού 

Καρράς Σταμάτιος, ΔΕ1 Διοικητικού 

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της το υπ’ 

αριθμ. πρωτ:6215/04.04.2013 πρακτικό κλήρωσης. 

ΘΕΜΑ: Ανασύνταξη της μελέτης του έργου: «έργα αποχέτευσης ακαθάρτων 
οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής» 
Αρ. Απόφ.:54/2013 

Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, 

παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 

θέμα περί «ανασύνταξη της μελέτης του έργου: «έργα αποχέτευσης ακαθάρτων 

οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ:5769/29.03.2013 εισηγητικό έγγραφο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Το έργο του θέματος έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική με 

κωδικό ΜΙS 427891 με την υπ’ αρ. πρωτ. 2245/28.01.2013 απόφαση της 

Διαχειριστικής Αρχής. 

Η Διαχειριστική Αρχή με το υπ’ αρ. πρωτ. 666/21.02.2013 έγγραφο της 

γνωμοδότησε ότι θα πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις στα τεύχη της εγκεκριμένης 

μελέτης καθώς και στη διακήρυξη αυτής. 

Οι τροποποιήσεις αυτές είναι επιβεβλημένες διότι εκτός των άλλων θα πρέπει να 

διορθωθούν και οι τιμές των τιμολογίων της μελέτης σύμφωνα με την εγκύκλιο 

7/12.02.2013 (ΦΕΚ363/19.02.2013) του Υπουργείου ΑΑΥΜ&Δ 

Κατόπιν τούτων είναι απαραίτητη η ανασύνταξη της μελέτης η οποία λόγω 

φόρτου εργασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας, θα πρέπει να ανατεθεί σε ιδιώτη μελετητή. 

Για το λόγο αυτό  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
Την απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»    με τη διαδικασία του άρθρου 209 παρ. 3 του 

Ν.3463/06 σε μελετητή διαθέτοντας πτυχίο Α ή Β τάξης της κατηγορίας 10 (μελέτες 

Υδραυλικών έργων), με την αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης να μην υπερβαίνει 

το 30% του ανώτατου ορίου του πτυχίου Α τάξης της παραπάνω κατηγορίας. 
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Η ανώτατη αμοιβή του πτυχίου Α τάξης της μελέτης κατηγορίας 13 (μελέτες 

Υδραυλικών έργων) είναι 50.360,00€ (Υ.Α. Δ15γ/οικ/3676/0.03.2013). Επομένως η 

ανώτατη αμοιβή που μπορεί να διατεθεί για την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης 

είναι 0,30 Χ 50.360,00=15.108,00€ 

            Συνημμένα : 

το υπ’ αρ. πρωτ. 666/21.02.2013 έγγραφο της Δ.Α» 

Ακολούθως, ο κος Αντιπρόεδρος 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 Καμαρινός Παντελής, 

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, με έδρα Μεσολογγίου 26, Αθήνα, με πτυχίο Α’ 

τάξης στην κατηγορία 13 και προσφορά ποσού 4.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) την 

οποία σας θέτω υπόψη. Η προσφορά αυτή δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% του 

ανώτατου ορίου αμοιβής του πτυχίου Α’ τάξης για την κατηγορία 13 (υδραυλικές 

μελέτες). 

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

- Τις  διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

-  Την υπ’ αριθμ.2/11.01.2007 ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ, 

- Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007, 

- Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3316/2005, 

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

1200Β/11.4.2012),  

- Την εγκύκλιο 10 (Δ15γ/οικ/3676/04.03.10) του Υπουργείου Ανάπτυξης 

Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων,  

- Το αριθμ. πρωτ:5769/29.03.2013 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  ο μ ό φ ω ν α  
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Α. Αναθέτει την ανασύνταξη της μελέτης του έργου: «έργα αποχέτευσης ακαθάρτων 

οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής» του Δήμου Λαυρεωτικής, στον κο Καμαρινό 

Παντελή, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό με έδρα Μεσολογγίου 26, Αθήνα, με 

πτυχίο Α’ τάξης, στην κατηγορία 13, έναντι του ποσού των 4.000,00 ευρώ, πλέον 

ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά του. 

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

Γ. Η δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης θα βαρύνει τον ΚΑ 25-7412.003 του  

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2013.  

Δ. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου 

αναδόχου και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Εκτός του ΦΠΑ, κάθε είδους φόροι, 

εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Παραγραφή – διαγραφή απαιτήσεων κατά 
του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:55/2013 

Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, 

παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς 

συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «παραγραφής – διαγραφής 

απαιτήσεων κατά του Δήμου Λαυρεωτικής».  

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο πρόεδρος 

καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 

και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με 

την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο 

θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά 

και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της 

συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

ψηφίσουν σχετικά με την συζήτηση του ανωτέρω θέματος, το οποίο δεν 

περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το θέμα περί 

«παραγραφής – διαγραφής απαιτήσεων κατά του Δήμου Λαυρεωτικής», μπορεί να 

συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ:6436/08.04.2013 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Στην Υπηρεσία μας υπάρχουν σε εκκρεμότητα τα κάτωθι τιμολόγια: 
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A/A HM/NIA 
TIM/ΓΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΤΙΜ/ΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  ΠΟΣΟ  

ΟΦΕΙΛΗΣ  
    Κ. Α.  
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  

1 30/5/2006 155 ΟLYMPIC 
SPORTS AE  6.738,00 80-8122.007 

Παραγραφή 
λόγω παρόδου 
πενταετίας 

2 1/5/2008 335 ΜΠΑΛΤΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ.  782,07 80-8115-001 

Παραγραφή 
λόγω έλλειψης 
δικαιολογητικών 

3 5/5/2008 7085 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. 795,48 80-8115.001 

Παραγραφή 
λόγω έλλειψης 
δικαιολογητικών 

4 13/8/2008 1633 ΑΦΟΙ Κ. 
ΣΤΑΥΡΟΥ  1.812,43 80-8115.001 

Παραγραφή 
λόγω έλλειψης 
δικαιολογητικών 

5 1/10/2010 33 ΠΑΣΧΑΛΗ ΝΙΚ. 
ΒΙΟΛΕΤΤΑ  1.465,20 80-8115.001 

Παραγραφή 
λόγω πράξης 
επιτρόπου 

6 2/3/2010 19 ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΕΤΡΟΣ Δ. 100,00 80-8115.001 

Παραγραφή 
λόγω έλλειψης 
δικαιολογητικών 

7 23/7/2010 194 
ΡΟΣΣΙΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ  

434,93 80-8115.001 

Παραγραφή 
λόγω πράξης 
Ελεγκτικού 
Συνεδρίου  

8 30/7/10 101 ΡΕΤΣΟΥ Α. 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  861,00 80-8115.001 

Παραγραφή 
λόγω πράξης 
Ελεγκτικού 
Συνεδρίου 

9 2/8/2010 197 ΚΑΛΟΥΠΑΚΗΣ 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΤ.  615,00 80-8115.001 

Παραγραφή 
λόγω πράξης 
Ελεγκτικού 
Συνεδρίου 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ: 13.604,11 ευρώ 

Σύμφωνα με τον Ν. 2362/95 άρθρο 90 οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου 

παραγράφεται μετά μια πενταετία, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται 

βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής.  Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την 

έκφραση γνώμης και λήψη απόφασης για την διαγραφή των παραπάνω τιμολογίων, 

σύμφωνα με την αιτιολόγησή τους». 

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

σύμφωνα με το άρθρο 276, παρ.2 του Ν.3463/2006, για την παραγραφή των αξιώσεων 

κατά των ΟΤΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν την παραγραφή των αξιώσεων 

κατά του Δημοσίου. 

Η παραγραφή των αξιώσεων κατά του Δημοσίου ρυθμίζεται από τις διατάξεις των 

άρθρων 90-94 του Ν.2362/95 «περί δημόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α’/27.11.1995). 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου και κατά των 

ΟΤΑ παραγράφεται μετά πενταετία, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν 
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ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής. Με την επιφύλαξη άλλης ειδικής διάταξης του 

Ν.2362/95, η παραγραφή αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο 

γεννήθηκε η απαίτηση και ήταν δυνατή η δικαστική της επιδίωξη. 

Το ύψος των συνολικών υποχρεώσεων που παραγράφονται ανέρχονται συνολικά 

(για τις Δημοτικές Κοινότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας και την Τοπική Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου) στο ποσό των 13.604,11 ευρώ. 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 276 του Ν.3463/2006, 

− Τις διατάξεις των άρθρων 90 – 94 του Ν.2362/1995, 

− Την αριθμ. πρωτ:6436/08.04.2013 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει την παραγραφή – διαγραφή των απαιτήσεων κατά των Δημοτικών 

Κοινοτήτων Λαυρεωτικής και Κερατέας και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 

Κωνσταντίνου, που αποτελούν το νέο Δήμο Λαυρεωτικής, συνολικού ποσού 

13.604,11 ευρώ, όπως αυτά αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσας 

απόφασης. 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής 
Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:56/2013 

Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, 

παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς 

συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης δαπανών πάγιας 

προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής».  

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο πρόεδρος 

καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 

και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με 

την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο 

θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά 

και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της 

συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

ψηφίσουν σχετικά με την συζήτηση του ανωτέρω θέματος, το οποίο δεν 

περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  
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Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το θέμα περί 

«έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής», 

μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ:6673/10.04.2013 έγγραφο της Προέδρου της 

Δημοτικής Ενότητας, στο οποίο αναφέρονται τα κατωτέρω: 

          «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 και αναφέρονται αναλυτικά 

στο συνημμένο πίνακα». 

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

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

− Την αρ. πρωτ:6673/10.04.2013 εισήγηση της Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας 

Λαυρεωτικής, 

− Την υπ’ αριθμ.23/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας 

προκαταβολής, 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

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

Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ 

1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 03072010100061636/20.07.2013 Αποστολές 

Εγγράφων 90,00 € 10-6221 

2 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. 237863/12.02.2013 Τέλη Διοδίων 61,60 € 10-6411 

3 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ 
Α.Ε. PD 171960445GR 

Αποστολές 
Εγγράφων με 

courier 
90,00 € 10-6221 

4 ΤΣΙΟΒΟΛΟΣ Η. ΣΤΑΥΡΟΣ 1611/13.03.2013 
Φωτοτυπίες 

Μελετών 
Εξοικονομώ 

60,63 € 10-6615 

5 X-TREME STORES A.E. 22266/04.04.2013 Εξαρτήματα 
Γυμναστηρίου 172,20 € 10-7135 

6 X-TREME STORES A.E. 22265/04.04.2013 Εξαρτήματα 
Γυμναστηρίου 172,20 € 10-7135 

7 VEGGA SPORT Ε.Π.Ε 11981/14.03.2013 Δίχτυ εστίας για 
το γήπεδο 140,00 € 30-

7336.009 
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8 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΝΝΑ 74/07.03.2013 

Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού 

υλικού 
172,10 € 20-

7131.003 

9 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΝΝΑ 75/07.03.2013 

Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού 

υλικού 
165,79 € 20-

7131.003 

10 ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3/07.03.2013 

Ανταλλακτικά 
Αυτοκινήτου ΚΗΗ 

2170 
101,60 € 20-6671 

11 ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓ. 2981/06.03.2013 

Ανταλλακτικά για 
την υπηρεσία 

πρασίνου 
151,29 € 35-7135 

12 ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓ. 2984/08.03.2013 

Ανταλλακτικά για 
την υπηρεσία 

πρασίνου 
129,15 € 35-7135 

13 ΠΡΙΦΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Θ. 430/06.03.2013 Φορτωτική 123,00 € 20-
6495.001 

   ΣΥΝΟΛΟ 1.629,56 € 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Ανάκληση της υπ’ αριθμ.28/2013 
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.:57/2013 

Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, 

παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς 

συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «ανάκλησης της υπ’ αριθμ.28/2013 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής».  

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο πρόεδρος 

καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 

και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με 

την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο 

θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το 

συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την 

έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

ψηφίσουν σχετικά με τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος, το οποίο δεν 

περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το θέμα περί 

«ανάκλησης της υπ’ αριθμ.28/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής», λόγω της 

κατεπείγουσας φύσης του μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:6679/10.04.2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
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«Με το αριθμ. πρωτ:3561/27.02.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών διαβιβάσθηκαν προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή τα υπ’ αριθμ. 

πρωτ:718/14.01.2013 και 3440/26.02.2013 πρακτικά κλήρωσης, προκειμένου να γίνει 

η συγκρότηση των Επιτροπών Παραλαβής Εργασιών του ΠΔ 28/80 του Δήμου 

Λαυρεωτικής για το έτος 2013. 

Ακολούθως, εκδόθηκε η αριθμ.28/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία έγινε η συγκρότηση των Επιτροπών. 

Παρακαλούμε για την ανάκληση της ανωτέρω απόφασης, καθώς σύμφωνα με το ΠΔ 

28/80 η σύσταση των ανωτέρω επιτροπών γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι 

από την Οικονομική Επιτροπή». 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, έλαβε υπόψη την αριθμ. 

πρωτ:6679/10.04.2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έπειτα 

από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
ανακαλεί την υπ’ αριθμ.28/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: 

«συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Εργασιών του ΠΔ 28/80 του Δήμου 

Λαυρεωτικής για το έτος 2013». 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ.12/2013 
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.:58/2013 

Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, 

παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς 

συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «μερικής ανάκλησης της υπ’ 

αριθμ.12/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής».  

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο πρόεδρος 

καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 

και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με 

την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο 

θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά 

και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της 

συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

ψηφίσουν σχετικά με τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος, το οποίο δεν 

περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  
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Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το εν λόγω 

θέμα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της 

συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:6707/10.04.2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 

«Με την υπ’ αριθμ.12/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η συγκρότηση 

των προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ συμπεριλαμβανομένων και των Επιτροπών Παραλαβής 

των Προμηθειών. 

Επειδή η υπ’ αριθμ.121/2011 πράξη του στ’ κλιμακίου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου αναφέρεται μόνο στη συγκρότηση των Επιτροπών Διενέργειας των 

διαγωνισμών, 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ η συγκρότηση των Επιτροπών 

Παραλαβής των Προμηθειών γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

Παρακαλούμε όπως γίνει μερική ανάκληση της αριθμ.12/2013 απόφασης 

Οικονομικής Επιτροπής, ως προς τη συγκρότηση των Επιτροπών Παραλαβής, 

προκειμένου να ληφθεί η σχετική απόφαση για τη συγκρότηση των επιτροπών αυτών 

από το Δημοτικό Συμβούλιο που είναι το αρμόδιο όργανο». 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, έλαβε υπόψη την αριθμ. 

πρωτ:6707/10.04.2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έπειτα 

από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
τη μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ.12/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που 

αφορά: «συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ Δήμου Λαυρεωτικής έτους 

2013», ως προς τη συγκρότηση των Επιτροπών Παραλαβής, προκειμένου να ληφθεί 

η σχετική απόφαση για τη συγκρότηση των επιτροπών αυτών από το Δημοτικό 

Συμβούλιο που είναι το αρμόδιο όργανο. 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Συντήρηση πυροσβεστικών οχημάτων 
Δήμου Λαυρεωτικής (πρακτικό επιτροπής της 08.04.2013) 
Αρ. Απόφ.:59/2013 

Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, 

παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς 

συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «συντήρησης πυροσβεστικών 

οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής».  
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Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο πρόεδρος 

καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 

και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με 

την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο 

θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά 

και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της 

συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

ψηφίσουν σχετικά με την συζήτηση του ανωτέρω θέματος, το οποίο δεν 

περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το θέμα περί 

««συντήρησης πυροσβεστικών οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής», μπορεί να συζητηθεί 

πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί 

«παροχής οδηγιών για την εφαρμογή του ΠΔ 28/80», η διαδικασία για την επισκευή, 

συντήρηση, αγορά ανταλλακτικών των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των 

ΟΤΑ κλπ, καθορίζεται από τις διατάξεις της αριθμ. 3373/390/20-3-1975 απόφασης 

Υπουργού Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-4-1975 

απόφαση Υπουργού Προεδρίας.  

Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής δεν διαθέτει δικά του συνεργεία 

επισκευής αυτοκινήτων και έτσι η συντήρηση και επισκευή αυτών γίνεται σε ιδιωτικά 

συνεργεία. 

Για όλες τις απαραίτητες επισκευαστικές εργασίες καθώς και την προμήθεια των 

ανταλλακτικών εισηγείται η αρμόδια «Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής 

Οχημάτων» η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.27/2013 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, 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 08.04.2013 πρακτικό της, εισηγείται την συντήρηση και επισκευή των 

ακολούθων οχημάτων: 

1. ΜΕ-117981 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ: Για το όχημα θα πρέπει να γίνει 

συντήρηση της υπερκατασκευής με αντικατάσταση διαφόρων αναλωσίμων.  
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2. ΜΕ-123869 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  ΟΧΗΜΑ: Για το όχημα θα πρέπει να γίνει 

συντήρηση της υπερκατασκευής με αντικατάσταση διαφόρων αναλωσίμων.  

3. ΜΕ-123868 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  ΟΧΗΜΑ: Για το όχημα θα πρέπει να γίνει 

συντήρηση της υπερκατασκευής με αντικατάσταση διαφόρων αναλωσίμων.  

4. ΜΕ-88151 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  ΟΧΗΜΑ: Για το όχημα θα πρέπει να γίνει συντήρηση 

της υπερκατασκευής με αντικατάσταση διαφόρων αναλωσίμων.  

5. ΚΗΟ-6022 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  ΟΧΗΜΑ: Για το όχημα θα πρέπει να γίνει συντήρηση 

της υπερκατασκευής με αντικατάσταση διαφόρων αναλωσίμων.  

Επίσης, απαιτείται: 

- συντήρηση δυο (2) αυτόνομων πυροσβεστικών μονάδων,  

- αντικατάσταση  τριών  (3) πυροσβεστικών σωλήνων στις υπερκατασκευές των 

ΚΗΟ 6022, ΜΕ 123868 και ΜΕ 88151. 

- αντικατάσταση  δύο  (2) πυροσβεστικών σωλήνων, για τοποθέτηση  σε 

τυλιγκτήρα, στις υπερκατασκευές των ΜΕ 117981και ΜΕ 123869. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου 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 08.04.2013 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 ΜΕ 117981 πυροσβεστικού οχήματος στην εταιρεία 

ABO DEMAN (Αττική Βιομηχανία Οχημάτων) Α.Β.Ε.Ε., με έδρα στο 26ο km Π.Ε.Ο. 

Αθηνών – Θηβών, με ΑΦΜ 998381403, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, στο ποσό των 

498,89 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 105,29 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 393,60 € σε βάρος του 

ΚΑ 70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

2. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 123869 πυροσβεστικού οχήματος στην εταιρεία 

ABO DEMAN (Αττική Βιομηχανία Οχημάτων) Α.Β.Ε.Ε., με έδρα στο 26ο km Π.Ε.Ο. 
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Αθηνών – Θηβών, με ΑΦΜ 998381403, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, στο ποσό των 

527,69 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 105,29 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 467,40 € σε βάρος του 

ΚΑ 70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

3. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 123868 πυροσβεστικού οχήματος στην εταιρεία 

ABO DEMAN (Αττική Βιομηχανία Οχημάτων) Α.Β.Ε.Ε., με έδρα στο 26ο km Π.Ε.Ο. 

Αθηνών – Θηβών, με ΑΦΜ 998381403, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, στο ποσό των 

726,44 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 105,29 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 621,15 € σε βάρος του 

ΚΑ 70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

4. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 88151 πυροσβεστικού οχήματος στην εταιρεία 

ABO DEMAN (Αττική Βιομηχανία Οχημάτων) Α.Β.Ε.Ε., με έδρα στο 26ο km Π.Ε.Ο. 

Αθηνών – Θηβών, με ΑΦΜ 998381403, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, στο ποσό των 

781,79 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

5. Διαθέτει πίστωση ποσού 105,29 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 676,50 

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

6. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6022 πυροσβεστικού οχήματος στην εταιρεία 

ABO DEMAN (Αττική Βιομηχανία Οχημάτων) Α.Β.Ε.Ε., με έδρα στο 26ο km Π.Ε.Ο. 

Αθηνών – Θηβών, με ΑΦΜ 998381403, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, στο ποσό των 

738,74 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

7. Διαθέτει πίστωση ποσού 535,79 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 202,95 

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

8. Αναθέτει τη συντήρηση δύο αυτόνομων πυροσβεστικών μονάδων στην 

εταιρεία ABO DEMAN (Αττική Βιομηχανία Οχημάτων) Α.Β.Ε.Ε., με έδρα στο 26ο km 

Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θηβών, με ΑΦΜ 998381403, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, στο ποσό των 

481,18 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 210,58 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 270,60 

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

9. Αναθέτει την αντικατάσταση τριών πυροσβεστικών σωλήνων 1’’ στις 

υπερκατασκευές των οχημάτων ΚΗΟ 6022, ΜΕ 123868, ΜΕ 88151, στην εταιρεία 
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ABO DEMAN (Αττική Βιομηχανία Οχημάτων) Α.Β.Ε.Ε., με έδρα στο 26ο km Π.Ε.Ο. 

Αθηνών – Θηβών, με ΑΦΜ 998381403, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, στο ποσό των 

397,41 €. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 397,41 € σε βάρος του ΚΑ 70-6671 του προϋπολογισμού 

δαπανών του Δήμου οικονομικού έτους 2013 για την απαιτούμενη προμήθεια. 

10. Αναθέτει την αντικατάσταση δύο πυροσβεστικών σωλήνων 25mm στις 

υπερκατασκευές MΕ 117981 και ΜΕ 123869, στην εταιρεία ABO DEMAN (Αττική 

Βιομηχανία Οχημάτων) Α.Β.Ε.Ε., με έδρα στο 26ο km Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θηβών, με 

ΑΦΜ 998381403, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, στο ποσό των 930,62 €. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 930,62 € σε βάρος του ΚΑ 70-6671 του προϋπολογισμού 

δαπανών του Δήμου οικονομικού έτους 2013 για την απαιτούμενη προμήθεια. 

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

εργασιών επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών. 

12. 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. 

 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
 

Ο Πρόεδρος κ.α.α. 
 

 

Παμφίλης Απόστολος 
Αντιπρόεδρος 

                         Τα Μέλη 
Κατσουνάκης Κυριάκος 

 

Παπανικολάου Νικόλαος 

 

Σαλίβερος Γεώργιος  

 

Λουκάς Δημήτρης 
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