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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 17 Σεπτεμβρίου 2013  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 17 Σεπτεμβρίου 2013 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Τρίτη, ώρα 14:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 13 Σεπτεμβρίου 2013 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 5 

Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσουνάκης Κυριάκος, Κατσίκης 

Κωνσταντίνος, Σαλίβερος Γεώργιος, Λουκάς Δημήτριος 

Απόντα μέλη : 2 

Παπανικολάου Νικόλαος, Παμφίλης Απόστολος 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2013 
Αρ. Απόφ.:145/2013 

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 Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2013», 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 

ΔΥ/13.09.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη 

διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου 

οικονομικού έτους 2013. 

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 ΔΥ/13.09.2013 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 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Α.Υ. 

1 00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 4.000,00 € 3.040,00 € 1031 

2 30-7326.002 
Δαπάνες κατασκευής κοινοχρήστων 
χώρων 6.200,00 € 2.900,00 € 1032 

3 30-6261.004 

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για 
συντήρηση σχολείων πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 85.000,00 € 610,00 € 1033 

4 30-6261.005 

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για 
συντήρηση σχολείων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 30.019,93 € 610,00 € 1034 

5 10-7134 
Προμήθεια προγράμματος 
ERGOWIN για την Τεχνική Υπηρεσία 7.000,00 € 738,00 € 1035 

6 35-7131 

Προμήθεια αλυσίδων και λοιπού 
εξοπλισμού για την Υπηρεσία 
Πρασίνου 4.000,00 € 400,00 € 1036 

7 10-6266.004 Προμήθεια αδειών λογισμικού 25.000,00 € 25.000,00 € 1037 

8 10-6461 

Έξοδα δημοσίευσης συνοπτικής 
οικονομικής κατάστασης 
απολογισμού εσόδων - δαπανών 
Δήμου Λαυρεωτικής  2.000,00 € 180,00 € 1038 

9 10-6461 Έξοδα δημοσίευσης ισολογισμού Β' 
χρήσης  Δήμου Λαυρεωτικής  2.000,00 € 394,00 € 1039 

10 35-6692 Προμήθεια φυτών & δενδρυλλίων 4.000,00 € 862,00 € 1040 

11 20-7135.002 
Προμήθεια δράπανου για την 
Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού 15.000,00 € 130,00 € 1041 

12 20-6061 
Προμήθεια ειδών ένδυσης για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 6.500,00 € 748,00 € 1042 

13 30-6261.004 

Εργασίες διαγράμμισης διάβασης 
πεζών σχολείων Δημοτικής Ενότητας 
Κερατέας & Δημοτικής Ενότητας 
Λαυρίου 85.000,00 € 1.722,00 € 1043 

14 
10-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 € 1.166,23 € 1030 

15 
20-6671 

Προμήθεια ηλεκτρικών συσσωρευτών 
και λαμπτήρων για τα 
απορριμματοφόρα του Δήμου 

98.385,27 € 1.260,00 € 1044 

16 10-6261.001 Απολύμανση κτιρίων 4.000,00 € 200,00 € 1045 
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17 30-6261.004 
Υγρομόνωση δώματος νέου κτιρίου 
3ου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου 85.000,00 € 10.000,00 € 1046 

18 15-7413.002 

Μελέτη - Πυρασφάλεια για 
αδειοδότηση αθλητικών 
εγκαταστάσεων 24.600,00 € 24.600,00 € 1047 

 
ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη 
στέγαση των υπηρεσιών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας στον οικισμό 
Λεγραινών του Δήμου Λαυρεωτικής                                                     
Αρ. Απόφ.: 146/2013    

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 «κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση 

των υπηρεσιών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας στον οικισμό Λεγραινών του 

Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

Με την αριθμ.79/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής 

έγινε η κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού 

για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών πυροπροστασίας – 

πυρασφάλειας στον οικισμό Λεγραινών του Δήμου Λαυρεωτικής.                   .  
Ακολούθως, περιληπτική διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύθηκε 

στις εφημερίδες «ΑΥΓΗ» και «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» και αναρτήθηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λαυρεωτικής και Κερατέας, στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής, καθώς και το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Εντός 

της προβλεπόμενης από νόμο προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, παρουσιάστηκε 

ως μοναδική ενδιαφερόμενη η κα Δήμητρα Καραγιώργου, ιδιοκτήτρια ακινήτου το 

οποίο βρίσκεται μέσα στα όρια του εγκεκριμένου σχεδίου του οικισμού Λεγραινών 

προϋφιστάμενου του έτους 1923, επί της οδού Καρπενησίου 12. Η ενδιαφερόμενη 

κατέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 12874/20.06.2013 αίτηση συμμετοχής στο 

διαγωνισμό, συνοδευόμενη από φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Ακολούθως, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά με το υπ’ αριθμ. 

πρωτ:15731/18.07.2013 διαβιβαστικό, κατατέθηκε στην επιτροπή εκποιούμενων 

ακινήτων, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.50/2013 απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου Λαυρεωτικής, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία στο ακίνητο και 

να ελέγξει το φάκελο των δικαιολογητικών.  
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Η Επιτροπή συνέταξε υπ’ αριθμ. πρωτ: 17944/12.08.2013 πρακτικό της, με το 

οποίο εισηγείται τα ακόλουθα: 

«Στο Λαύριο σήμερα 12/08/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε βάσει 

των διατάξεων των άρθρων 5,7 & 8 του Π.Δ. 270/81 η επιτροπή εκποιούμενων 

ακινήτων που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 50/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

αποτελούμενη από τους: 

1. Ρόζη Σταύρο, Δημοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο της Επιτροπής 

2. Πρίφτη Χαρίκλεια, Δημοτ. Σύμβουλο, τακτικό μέλος και  

3. Πανάγιο Δημήτριο ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό Έργων Υποδομής, υπάλληλο Τ.Υ. του 

Δήμου Λαυρεωτικής, ο οποίος ορίστηκε με την   υπ΄ αριθμ. πρωτ. 25505/29-11-

2011 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής. 

4. Καρρά Σταμάτη, ΔΕ1/Γ, υπάλληλο του Δ. Λαυρεωτικής,  γραμματέα της επιτροπής 

Η επιτροπή έχοντας υπόψη: 

Ακίνητο για τη στέγαση των υπηρεσιών πυροπροστασίας-πυρασφάλειας στον οικισμό 

Λεγραινών του Δήμου Λαυρεωτικής. 

1. Την υπ’ αριθμ. 79/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Λαυρεωτικής για τη 

σύνταξη & έγκριση των όρων διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης 

οικήματος για τη στέγαση των υπηρεσιών πυροπροστασίας-πυρασφάλειας στον 

οικισμό Λεγραινών του Δήμου Λαυρεωτικής, 
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12897/20.06.2013 αίτηση της Δήμητρας Κ. Καραγιώργου, 

3. Τον φάκελο που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη με όλα τα δικαιολογητικά για το 

προσφερόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας της εντός του οικισμού Λεγραινών του Δήμου 

Λαυρεωτικής: 

- τον υπ’ αριθμ. 8582/12.4.1993 τίτλο ιδιοκτησίας του συμβολαιογράφου Λαυρίου 

Κοσμά Διον. Αλιβιζάτου, 

- την υπ’ αριθμ. 1911/1972 άδεια οικοδομής, 

- το προσαρτώμενο στην οικοδομική άδεια διάγραμμα, ήτοι: 

από Μάρτιος 1972: τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Γεωργίου 

Σταματά, 

4. Την αυτοψία που διενεργήθηκε στο ανωτέρω ακίνητο στις 29/07/2013 και ημέρα 

Δευτέρα από τους κάτωθι υπογεγραμμένους, 

5. Την από 17-06-2013 υπεύθυνη δήλωση της ιδιοκτήτριας ότι το προσφερόμενο 

ακίνητο είναι ελεύθερο για τη χρήση την οποία προορίζεται και έχει λάβει γνώση των 

όρων της δημοπρασίας, 

διαπίστωσε τα εξής : 
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 α. Το προς μίσθωση ακίνητο βρίσκεται μέσα στα όρια του εγκεκριμένου σχεδίου του 

οικισμού Λεγραινών προϋφιστάμενου του έτος 1923 του Δήμου Λαυρεωτικής επί της 

οδού Καρπενησίου 12 πληρώντας την προϋπόθεση του άρθρου 3 των όρων 

Διακήρυξης 

β. Το προς μίσθωση ακίνητο έχει επιφάνεια, όπως προκύπτει και από την αριθ. 

1911/1972 προσκομιζόμενη οικοδομική άδεια και κάτοψη του πολιτικού μηχανικού 

Γεωργίου Σταματά, 97,80 τ.μ. είναι ισόγειο, έχει μία τουαλέτα, καθώς και 

εγκαταστάσεις αποχέτευσης, φωτισμού, ύδρευσης και τηλεφώνου, πληρώντας τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 3 (3α, 3β, 3γ,  3δ,  3ε και 3στ) των όρων της Διακήρυξης.  

Αποφασίζει ομόφωνα και εισηγείται ότι το παραπάνω ακίνητο είναι κατάλληλο για το 

σκοπό που προορίζεται βάσει των όρων της διακήρυξης και η μίσθωση αυτού από 

τον Δήμο Λαυρεωτικής μπορεί να πραγματοποιηθεί. 

Σε πίστωση συντάσσεται το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η επιτροπή εκποιούμενων ακινήτων: 

Ρόζης Σταύρος, Πρόεδρος 

Πρίφτη Χαρίκλεια, Τακτικό Μέλος  

Πανάγιος Δημήτριος, ΤΕ Πολ. Μηχ/κων Έργων Υποδομής, Υπάλληλος Τ.Υ. Δ. 

Λαυρεωτικής» 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Επιτροπή με το υπ’ αριθμ. πρωτ:17944/12.08.2013 

έγγραφό της διαβίβασε προς την Οικονομική Επιτροπή: 

(α) το πρακτικό εκμίσθωσης ακινήτων,  

(β) την υπ’ αριθμ. πρωτ: 12874/20.06.2013 αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό της 

κας Δήμητρας Καραγιώργου, με το φάκελο της οικονομικής προσφοράς, 

προκειμένου να γίνει το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς και να ληφθεί σχετική 

απόφαση περί κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος αυτής.    

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε γνώση των σχετικών 

διατάξεων, καθώς και: 

- Της υπ’ αριθμ.79/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

- Του υπ’ αριθμ. 17944/12.08.20013 πρακτικού εκμίσθωσης ακινήτων 

- Της προσφοράς που κατατέθηκε για το εν λόγω ακίνητο 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
(α) κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και αναδεικνύει ως ανάδοχο για τη 

μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 6 από 25 

στον οικισμό Λεγραινών του Δήμου Λαυρεωτικής, την κα Δήμητρα Καραγιώρου, η 

οποία προσέφερε το ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ μηνιαίως.  

(β) εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού με 

τον ανωτέρω ανάδοχο.  

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού μίσθωσης οικοπέδου για τη 
δημιουργία χώρου Παιδικής Χαράς στην πόλη της Κερατέας του Δήμου 
Λαυρεωτικής                                                     
Αρ. Απόφ.: 147/2013    

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 «κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού μίσθωσης οικοπέδου για τη 

δημιουργία χώρου Παιδικής Χαράς στην πόλη της Κερατέας του Δήμου 

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

Με την αριθμ.105/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής 

έγινε η κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού 

για τη μίσθωση οικοπέδου για τη δημιουργία χώρου παιδικής χαράς στην πόλη της 

Κερατέας.  

Ακολούθως, περιληπτική διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύθηκε 

στις εφημερίδες «ΑΥΓΗ» και «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» και αναρτήθηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λαυρεωτικής και Κερατέας, στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής, καθώς και το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Εντός 

της προβλεπόμενης από νόμο προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, παρουσιάστηκαν 

ως ενδιαφερόμενοι οι κατωτέρω: 

(α) Ελένη Παν. Λιάπη - Παπαγιάννη, ιδιοκτήτρια οικοπέδου επί της οδού Ευεργέτη 

Κων/νου Πρίφτη, αριθ. 87 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Κερατέας, η οποία 

κατέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ:14894/04.07.2013 αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

και φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

(β) Αφροδίτη Γεωργ. Αλεξίου, ιδιοκτήτρια οικοπέδου επί της οδού Τροίας, στο Ο.Τ. 

195 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Κερατέας, η οποία κατέθεσε την υπ’ αριθμ. 

πρωτ: 15462/12.07.2013 αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και φάκελο με όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Στη συνέχεια οι φάκελοι των ενδιαφερόμενων, με το υπ’ αριθμ. 

πρωτ:15731/18.07.2013 διαβιβαστικό, κατατέθηκαν στην επιτροπή εκποιούμενων 

ακινήτων, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.50/2013 απόφαση Δημοτικού 
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Συμβουλίου Λαυρεωτικής, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία στα ακίνητα και 

έλεγχο των φακέλων των δικαιολογητικών.  

Η Επιτροπή συνέταξε υπ’ αριθμ. πρωτ: 17944/12.08.2013 πρακτικό της, με το 

οποίο εισηγείται τα ακόλουθα: 

«Στο Λαύριο σήμερα 12/08/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε βάσει 

των διατάξεων των άρθρων 5,7 & 8 του Π.Δ. 270/81 η επιτροπή εκποιούμενων 

ακινήτων που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 50/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

αποτελούμενη από τους: 

5. Ρόζη Σταύρο, Δημοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο της Επιτροπής 

6. Πρίφτη Χαρίκλεια, Δημοτ. Σύμβουλο, τακτικό μέλος και  

7. Πανάγιο Δημήτριο ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό Έργων Υποδομής, υπάλληλο Τ.Υ. του 

Δήμου Λαυρεωτικής, ο οποίος ορίστηκε με την   υπ΄ αριθμ. πρωτ. 25505/29-11-

2011 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής. 

8. Καρρά Σταμάτη, ΔΕ1/Γ, υπάλληλο του Δ. Λαυρεωτικής,  γραμματέα της επιτροπής 

Η επιτροπή έχοντας υπόψη: 

Οικόπεδο για τη δημιουργία χώρου Παιδικής Χαράς στη πόλη της Κερατέας. 
      A. Οικόπεδο ιδιοκτησίας Ελένης Παν. Λιάπη – Παπαγιάννη. 

1. Την υπ’ αριθμ. 105/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Λαυρεωτικής για τη 

σύνταξη & έγκριση των όρων διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης 

ακινήτου για τη δημιουργία χώρου παιδικής χαράς στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας, 

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14894/04.07.2013 αίτηση της Ελένης Παναγιώτη Λιάπη - 

Παπαγιάννη, 

3. Τον φάκελο που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη με όλα τα δικαιολογητικά για το 

προσφερόμενο οικόπεδο ιδιοκτησίας της επί της οδού Ευεργέτη Κων/νου Πρίφτη, 

αριθ. 87 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στην Κερατέα: 

- τον υπ’ αριθμ. 1804/19.06.1997 ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου περιφέρειας 

Λαυρίου Δαφνούλας Ιατρού - Ξούρα, 

4. Το από Ιανουάριο 1990 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Αντώνη 

Κ. Γούλα, 

5. Την αυτοψία που διενεργήθηκε στο ανωτέρω ακίνητο στις 29/07/2013 και ημέρα 

Τετάρτη από τους κάτωθι υπογεγραμμένους, 

6. Την από 04-07-2013 υπεύθυνη δήλωση της ιδιοκτήτριας ότι το προσφερόμενο 

ακίνητο είναι ελεύθερο για τη χρήση την οποία προορίζεται και έχει λάβει γνώση των 

όρων της δημοπρασίας, 

διαπίστωσε τα εξής : 
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 α.  Το προς μίσθωση οικόπεδο βρίσκεται εντός των ορίων του εγκεκριμένου σχεδίου 

πόλης. επί της οδού Ευεργέτη Κων/νου Πρίφτη, αριθ. 87 και βρίσκεται πλησίον των 

κεντρικών σημείων της πόλης προς εξυπηρέτηση των πολιτών-παιδιών πληρώντας 

συνολικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 των όρων Διακήρυξης 

β. Το προς μίσθωση οικόπεδο έχει επιφάνεια, όπως προκύπτει και από το Ιανουάριο 

1990 προσκομιζόμενο τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Αντώνη 

Κ. Γούλα 

389,20 τ.μ.,  πληρώντας  συνολικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 3  των όρων της 

Διακήρυξης.  

   Β. Οικόπεδο ιδιοκτησίας Αφροδίτης Γεωργ. Αλεξίου. 

1. Την υπ’ αριθμ. 105/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Λαυρεωτικής για τη 

σύνταξη & έγκριση των όρων διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης 

ακινήτου για τη δημιουργία χώρου παιδικής χαράς στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας, 

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15462/12.07.2013 αίτηση της Αφροδίτης Γεωργίου Αλεξίου, 

3. Τον φάκελο που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη με όλα τα δικαιολογητικά για το 

προσφερόμενο οικόπεδο ιδιοκτησίας της επί της οδού Τροίας στο Ο.Τ. 195  του 

εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στην Κερατέα: 

- τον υπ’ αριθμ. 9251/4-1-2006 τίτλο ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου περιφέρειας 

Λαυρίου Δαφνούλας Ιατρού - Ξούρα, 

 4. Την αυτοψία που διενεργήθηκε στο ανωτέρω ακίνητο στις 29/07/2013 και ημέρα 

Τετάρτη    

      από τους κάτωθι υπογεγραμμένους     

διαπίστωσε τα εξής: 

 α.  Το προς μίσθωση οικόπεδο βρίσκεται εντός των ορίων του εγκεκριμένου σχεδίου 

πόλης. επί της οδού Τροίας στο Ο.Τ.195  και βρίσκεται πλησίον του σχολικού 

συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Κερατέας σε χώρο όπου έχει χαρακτηρισθεί ως 

κοινόχρηστος (πάρκο) και δεν έχει απαλλοτριωθεί μέχρι σήμερα και πληροί  τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 3 των όρων Διακήρυξης 

β. Το προς μίσθωση οικόπεδο έχει επιφάνεια, όπως προκύπτει από τον υπ’ αριθμ. 

9251/4-1-2006 τίτλο ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου περιφέρειας Λαυρίου 

Δαφνούλας Ιατρού - Ξούρα (σελ. 39) 1.281,70 τ.μ.,  μη πληρώντας  την  προϋπόθεση 

της παραγράφου Χ. του άρθρου 3  των όρων της Διακήρυξης, όπου ρητά αναφέρεται 

«να έχει εμβαδόν έως 400 τ.μ.».  

Αποφασίζει ομόφωνα και εισηγείται ότι το ανωτέρω αναφερόμενο  οικόπεδο 

ιδιοκτησίας Ελένης Παν. Λίαπη – Παπαγίαννη επί της οδού Ευεργέτη Κων/νου Πρίφτη 
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είναι κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται βάσει των όρων της διακήρυξης και η 

μίσθωση αυτού από τον Δήμο Λαυρεωτικής μπορεί να πραγματοποιηθεί. 

Σε πίστωση συντάσσεται το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η επιτροπή εκποιούμενων ακινήτων: 

Ρόζης Σταύρος, Πρόεδρος 

Πρίφτη Χαρίκλεια, Τακτικό Μέλος  

Πανάγιος Δημήτριος, ΤΕ Πολ. Μηχ/κων Έργων Υποδομής, Υπάλληλος Τ.Υ. Δ. 

Λαυρεωτικής» 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Επιτροπή με το υπ’ αριθμ. πρωτ:17944/12.08.2013 

έγγραφό της διαβίβασε προς την Οικονομική Επιτροπή: 

(α) το πρακτικό εκμίσθωσης ακινήτων,  

(β) την υπ’ αριθμ. πρωτ: 14894/04.07.2013 αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό της 

κα Ελένης Λιάπη – Παπαγιάννη, με το φάκελο της οικονομικής προσφοράς, 

προκειμένου να γίνει το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς και να ληφθεί σχετική 

απόφαση περί κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος αυτής.    

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε γνώση των σχετικών 

διατάξεων, καθώς και: 

- Της υπ’ αριθμ.105/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

- Του υπ’ αριθμ. 17944/12.08.20013 πρακτικού εκμίσθωσης ακινήτων 

- Της προσφοράς που κατατέθηκε για το εν λόγω ακίνητο 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και αναδεικνύει ως ανάδοχο για τη 

μίσθωση οικοπέδου για τη δημιουργία χώρου παιδικής χαράς στην πόλη της 

Κερατέας την κα Ελένη Παν. Λιάπη – Παπαγιάννη, σύμφωνα με την υποβληθείσα 

οικονομική προσφορά της και την αίτηση συμμετοχής της, με ετήσιο μίσθωμα το 

ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ.  

ΘΕΜΑ: Καταβολή ποσού από τελεσίδικη δικαστική απόφαση Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών στον κο Ελευθερίου – Γκίνη Γεώργιο                                                     
Αρ. Απόφ.: 148/2013    

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 «καταβολής ποσού από τελεσίδικη δικαστική απόφαση Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών στον κο Ελευθερίου – Γκίνη Γεώργιο», έθεσε υπόψη των 
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μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ:20712/13.09.2013 εισήγηση 

της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αρίθμ. 538/2009 τελεσίδικη απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών αποφασίστηκε όπως ο κ. Ελευθερίου – Γκίνης  Γεώργιος αποζημιωθεί, λόγω 

αναγκαστικής απαλλοτρίωσης οικοπέδων κειμένων στη Κερατέα, μεταξύ των ΟΤ 194 

και 195, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 7/2005, αρ. πρωτ. 16312/8-11-2005 πράξη 

προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας 

ιδιοκτησιών του Γραφείου Τακτοποιήσεων του Τμήματος Πολεοδομίας και 

Πολεοδομικών Εφαρμογών Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Διεύθυνσης Χωροταξίας 

και Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατ. Αττικής, στο 

ποσό των  400 € ανά τετραγωνικό μέτρο. 

Η συνολική απαλλοτριούμενη έκταση είναι 418,61 τμ όπως αναλυτικά περιγράφεται 

στην εν λόγω δικαστική απόφαση (102,16 + 177,65 + 75,21 + 63,59 τμ), επομένως το 

ποσό της αποζημίωσης είναι 418,61 τμ Χ 400 € = 167.444 €. 
Με την υπ’ αρίθμ. 539/2009 τελεσίδικη απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών αποφασίστηκε όπως ο κ. Ελευθερίου – Γκίνης  Γεώργιος αποζημιώσει λόγω 

προσκυρώσεως τον Δήμο Κερατέας για τμήμα 73,33 τμ ιδιοκτησίας του οικοπέδου 

στο ΟΤ 194 Κερατέας, με το ποσό των 400 € ανά τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή 73,33 

τμ Χ 400 € = 29.332 €. 

Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων  ο Δήμος Λαυρεωτικής πρέπει να καταβάλλει στον 

κ. Ελευθερίου – Γκίνη Γεώργιο το ποσό των 138.112 € (167.444 € - 29.332 €). 

Σύμφωνα με τον Ν.4018/2011 άρθρο 12 επιτρέπεται η τμηματική πληρωμή 

υποχρέωσης δήμου ή περιφέρειας, για το συνολικό ποσό της οποίας έχει εκδοθεί ένα 

μόνο φορολογικό στοιχείο, με περισσότερα του ενός χρηματικά εντάλματα.  

Επομένως προτείνουμε την  καταβολή του ποσού των 138.112 € στον δικαιούχο κ. 

Ελευθερίου – Γκίνη Γεώργιο τμηματικά σε μηνιαίες δόσεις των 5.000 € μέχρι την 

εξόφληση του». 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

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

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, την από 12.09.2013 γνωμοδότηση του Νομικού 

Συμβούλου 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 την καταβολή της αποζημίωσης ποσού 138.112,00 ευρώ λόγω αναγκαστικής 

απαλλοτρίωσης στο δικαιούχο Ελευθερίου – Γκίνη Γεώργιο, τμηματικά σε μηνιαίες 

δόσεις των 5.000,00 ευρώ μέχρι την εξόφλησή του. 

ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου για το χειρισμό της υπόθεσης ακύρωσης της 
απόφασης καθορισμού τιμών οικοπέδου στο ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ, μετά την έκδοση 
της ΠΟΛ 1131/2013 (ΦΕΚ 1499/20.06.2013) από το Υπουργείο Οικονομικών                                                     
Αρ. Απόφ.: 149/2013    

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 «ορισμού δικηγόρου για το χειρισμό της υπόθεσης ακύρωσης της απόφασης 

καθορισμού τιμών οικοπέδου στο ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ, μετά την έκδοση της ΠΟΛ 1131/2013 

(ΦΕΚ 1499/20.06.2013) από το Υπουργείο Οικονομικών», έθεσε υπόψη των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

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

Οικονομική Επιτροπή 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. Στις 

περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 281 του ΔΚΚ. 

Στο ΦΕΚ 1499, τεύχος Β’ (20.06.2013) δημοσιεύθηκε η αριθμ. ΠΟΛ 

1131/2013 με θέμα: «τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου ή κοινότητας, για έτη 

2011, 2012 και 2013, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικείμενο σύστημα, 

αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών 

προσώπων». 

Ο Δήμος προτίθεται να στραφεί δικαστικώς κατά της ανωτέρω απόφασης για 

την ακύρωσή της στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς το θέμα έχει μεγάλη 

οικονομική σημασία αφού αφορά τις τιμές οικοπέδων στο ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ Κερατέας. 

Σύμφωνα με την από 12.09.2013 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του 

Δήμου: «προκειμένου ο Δήμος, να στραφεί δικαστικώς  κατά της ως άνω απόφασης  

για την ακύρωσή της, καθώς και κατά κάθε άλλης σχετικής με την ανωτέρω πράξης ή 

παράλειψης της διοίκησης, πρέπει να απευθυνθεί σε δικηγορικό γραφείο με 

εξειδίκευση  και εμπειρία, σε θέματα δημοσιονομικά, θέματα οικονομικά, φορολογικά  

κλπ, προς εξασφάλιση και  προστασία των δικαιωμάτων  και συμφερόντων  του 

Δήμου και των δημοτών του, προκειμένου να ασκηθούν  τα απαιτούμενα ένδικα μέσα  
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και βοηθήματα (λ.χ. αίτηση ακύρωσης, αίτηση αναστολής εκτέλεσης των 

προσβαλλομένων πράξεων, προσφυγές ή ενστάσεις, γνωμοδοτήσεις κλπ)». 

Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται να ορισθεί δικηγόρος ή δικηγορική εταιρεία 

για τη συγκεκριμένη υπόθεση προκειμένου να υπερασπίσει τα συμφέροντα του 

Δήμου. Έπειτα από έρευνα που έγινε, κατάλληλος ανάδοχος κρίνεται η δικηγορική 

εταιρεία  «Λάμπρος Χρ. Γεωργακόπουλος & Συνεργάτες», με έδρα στην Αθήνα, οδός 

Βουκουρεστίου 20. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

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

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, την από 12.09.2013 γνωμοδότηση του Νομικού 

Συμβούλου 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 στη δικηγορική εταιρεία «Λάμπρος 

Χρ. Γεωργακόπουλος & Συνεργάτες», με έδρα στην Αθήνα, οδός Βουκουρεστίου 20, 

με ΑΦΜ 998620399, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής και 

να καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης κατά της ΠΟΛ ΠΟΛ 

1131(ΦΕΚ 1499, τεύχος Β’, 20.06.2013) ως και αίτηση αναστολής αυτής. 

Β. Η αμοιβή της δικηγορικής εταιρείας θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού 

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

ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου για το χειρισμό της υπόθεσης ακύρωσης της 
εγκριτικής απόφασης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων των 
εγκαταστάσεων της εταιρείας ΜΟΝΟΤΕΖ στο Λαύριο (ΑΔΑ:ΒΛΩ5ΟΡ1Κ-Ζ0Η)                                                     
Αρ. Απόφ.: 150/2013    

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 «ορισμού δικηγόρου για το χειρισμό της υπόθεσης ακύρωσης της εγκριτικής 

απόφασης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων των εγκαταστάσεων της εταιρείας 

ΜΟΝΟΤΕΖ στο Λαύριο», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

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

Οικονομική Επιτροπή 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. Στις 
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περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 281 του ΔΚΚ. 

Στις 06.08.2013 εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ: Φ174/3590/ΠΕΡΙΒ.9/13 

απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με την 

ανανέωση – τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της 

δραστηριότητας αποθήκευσης υγρών πρώτων υλών της βιομηχανίας (χημικών 

προϊόντων) της εταιρείας «ΧΥΜΑ Α.Ε.» που είναι εγκατεστημένη στη θέση Συρί – 

Άγιος Νικόλαος του Δημοτικού Διαμερίσματος Θορικού του Δήμου Λαυρεωτικής 

Αττικής για την επαναλειτουργία και με αλλαγή του φορέα λειτουργίας της «ΧΥΜΑ 

Α.Ε.» σε «ΜΟΝΟΤΕΖ Α.Β.Ε.Ε.». 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της υποθέσεως, προκειμένου ο Δήμος να στραφεί 

δικαστικώς  κατά της ως άνω απόφασης  για την ακύρωσή της, καθώς και κατά κάθε 

άλλης σχετικής με την ανωτέρω πράξης ή παράλειψης της διοίκησης, πρέπει να 

απευθυνθεί σε δικηγορικό γραφείο με εξειδίκευση και εμπειρία, σε θέματα διοικητικού 

δικαίου, θέματα περιβαλλοντικά κλπ, προς εξασφάλιση και προστασία των 

δικαιωμάτων  και συμφερόντων  του Δήμου και των δημοτών του. 

Εξάλλου την ίδια άποψη εκφράζει και ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου με την 

από 12.09.2013 γνωμοδότησή του. 

Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται να ορισθεί δικηγόρος για τη συγκεκριμένη 

υπόθεση προκειμένου αυτός να υπερασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου. Έπειτα από 

έρευνα που έγινε, κατάλληλος ανάδοχος κρίνεται ο Νομικός Περιβάλλοντος Κώστας 

Διάκος. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

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

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, την από 12.09.2013 γνωμοδότηση του Νομικού 

Συμβούλου 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 στο δικηγόρο στον Α.Π. & ΣτΕ 

Κώστα Γ. Διάκο (Α.Μ./Δ.Σ.Α.:5416), Νομικό Περιβάλλοντος, με έδρα Πλατεία 

Ομονοίας 12, Αθήνα, να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής και να προσφύγει στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής σχετικά με 

την αριθμ. πρωτ: Φ174/3590/ΠΕΡΙΒ.9/13 έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών 

όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, προκειμένου να εγκατασταθεί στο 
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Λαύριο εργοστάσιο και αποθήκες της εταιρείας ΜΟΝΟΤΕΖ, στο χώρο που 

ευρίσκοντο οι εγκαταστάσεις της εταιρείας ΧΥΜΑ, ώστε να διακοπεί προσωρινά η 

εφαρμογή της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης αλλά και εν τέλει να ακυρωθεί 

αυτή. 

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: Έγκριση επικαιροποιημένων πιστοποιητικών για το έργο «ΕΡΓΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» 
Αρ. Απόφ.: 151/2013    

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

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 1ο 

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης επικαιροποιημένων πιστοποιητικών 

για το έργο: έργα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής». 

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 

«έγκρισης επικαιροποιημένων πιστοποιητικών για το έργο: έργα αποχέτευσης 

ακαθάρτων οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής», 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:20972/17.09.2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 «Κύριε Πρόεδρε, 

Σας προσκομίζουμε τα απαιτούμενα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά της αναδόχου 

ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. του έργου του θέματος, σύμφωνα με την παρ. 23.2 της 

διακήρυξης, τα οποία μετά από τον έλεγχο της Επιτροπής κρίθηκαν σύννομα και 

παρακαλούμε για την αποδοχή και έγκρισή τους». 
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 Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής: 

− Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18.06.2008) «Κύρωση της 

Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», άρθρο 26, παρ.2, 

− Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτη», 

− Την παρ.23.2 της διακήρυξης του έργου 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 20971/17.09.2013 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για 

τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών 

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

− Τις διατάξεις του Ν.3669/2008, άρθρο 26, παρ.2, 

− Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, 

− Τη διακήρυξη δημοπρασίας του έργου, 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 20971/17.09.2013 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για 

τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από την εταιρεία 

ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., σχετικά με τη δημοπρασία για την κατασκευή του έργου: 

«ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗΣ». 

Β. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να κοινοποιήσει το σχετικό πρακτικό της στο 

δεύτερο κατά σειρά μειοδότη. 

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «συντήρηση – αποκατάσταση οδικού 
δικτύου Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.: 152/2013    

Ο κος Πρόεδρος, 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 «απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου: συντήρηση – 

αποκατάσταση οδικού δικτύου Κερατέας». 

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 
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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 

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

Κερατέας», μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2013 περιλαμβάνεται 

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

Επίσης, στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2013 

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

Με βάση τα ανωτέρω συντάχθηκε η με ημερομηνία 09.08.2013 Τεχνική 

Έκθεση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 

2.480,52 ευρώ (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, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι κατωτέρω: 

- Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 8 εκ. 

- Ασφαλτική προεπάλειψη 

- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

- (2) Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας 0,05 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου 

Η συνολική διάρκεια εργασίας θα είναι τρεις  (3) ημέρες. 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση των ανωτέρω εργασιών 

σε ιδιώτη και έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

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

συμπληρώθηκε με  τα άρθρα 1 & 2 του Π.Δ.229/1999: «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 
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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. 

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. 

Κορωπίου - Λαυρίου, με προσφορά ποσού 2.480,00 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 09.08.2013 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  ο μ ό φ ω ν α  
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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. Κορωπίου - Λαυρίου, στο ποσό των 2.480,00 ευρώ 

πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 3.050,40 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά του. 

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

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 3.050,40 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.008 του  

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 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. 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: 
«συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου 
Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 153/2013    

Ο κος Πρόεδρος, 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 «απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου: συντήρηση – 

αποκατάσταση οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου 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 

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



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 19 από 25 

Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου 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 τα ακόλουθα: 

Στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2013 περιλαμβάνεται 

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

Επίσης, στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2013 

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

Με βάση τα ανωτέρω συντάχθηκε η με ημερομηνία 02.09.2013 Τεχνική 

Έκθεση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 

6.085,06 ευρώ (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 Λαυρίου.  

Συγκεκριμένα, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι κατωτέρω: 

- Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 8 εκ. 

- Ασφαλτική προεπάλειψη 

- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

- (2) Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας 0,05 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου 

Η συνολική διάρκεια εργασίας θα είναι έξι (6) ημέρες. 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση των ανωτέρω εργασιών 

σε ιδιώτη και έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

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

συμπληρώθηκε με  τα άρθρα 1 & 2 του Π.Δ.229/1999: «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.. 
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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. 

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. 

Κορωπίου - Λαυρίου, με προσφορά ποσού 5.800,00 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 02.09.2013 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  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Αναθέτει τη «συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας 

Λαυρίου Δήμου Λαυρεωτικής», στον κο Σπύρο Λιούμη, χωματουργικές εργασίες - 

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

Κορωπίου - Λαυρίου, στο ποσό των 5.800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 7.134,00 

ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά του. 

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

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 7.134,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.007 του  

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εκτέλεση του έργου.  
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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. 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Ορισμός δικαστικού επιμελητή για τη λήψη 
αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εσόδων 
Αρ. Απόφ.: 154/2013    

Ο κος Πρόεδρος, 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 «ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη λήψη 

αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εσόδων». 

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 

«ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης 

εσόδων», 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: 20864/16.09.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Εσόδων 

& Περιουσίας στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Σύμφωνα με τις δ/ξεις του αρ. 48 Β.Δ 17-5/15-6-1959 ,αρ. 167 παρ. 1 του Ν. 

3463/06, αρ. 27 παρ. 2 Ν. 3202/03,  καθώς επίσης με την παρ. 5 του αρ. 17  του Ν. 

2579/98, από την επόμενη ημέρα, κατά την  οποία τα χρέη προς το Δημόσιο 

καθίστανται ληξιπρόθεσμα, πρέπει να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα κατά των 
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οφειλετών για την είσπραξη τους και την αποφυγή του κινδύνου της παραγραφής  

των καθυστερούμενων χρεών. 

Η ταμειακή υπηρεσία έχει ήδη προβεί σε ενέργειες είσπραξης  των χρεών, όπως 

αποστολή  ατομικών ειδοποιήσεων   καθώς και σε λήψη διοικητικών μέτρων (στέρηση 

φορολογικής ενημερότητας, διακοπές παροχών), τα οποία δεν είχαν αξιόλογο 

αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Παρ’ όλα ταύτα δεν κατέστη δυνατόν να προχωρήσει  στη 

λήψη αναγκαστικών μέτρων λόγω έλλειψης δικαστικού επιμελητή.  

Επιπλέον  απαιτείται η παρουσία του, για την επίδοση ειδοποιήσεων εγγραφής σε 

φορολογικό  κατάλογο και γενικά για την επίδοση Διοικητικών Εγγράφων  σύμφωνα 

με  το  Κ.Δ.Δ  που κυρώθηκε με  τον Ν.2717/99 (ΦΕΚ 97 Α) όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3900/2010. 

 Η ανωτέρω δαπάνη, ποσού 3.040,00 €,  θα βαρύνει τον ΚΑ  00-6116 με περιγραφή 

«Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών» του προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013. 

Συνημμένα, σας υποβάλλουμε την αριθμ.1031/2013 Πρόταση Ανάληψης 

Υποχρέωσης ποσού 3.040,00 € σύμφωνα με το ΠΔ 113/2010. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή  να λάβει απόφαση  με 

την οποία: 

(α) Να διαθέσει πίστωση  ποσού 3.040,00 € για την αμοιβή δικαστικού Επιμελητή. 

(β) Να αναθέσει στον ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟ ΔΙΑΜΑΝΤΗ, Δικαστικό Επιμελητή, την επίδοση 

ειδοποιήσεων εγγραφής σε φορολογικό κατάλογο και γενικά για την επίδοση 

Διοικητικών Εγγράφων, σύμφωνα με το Κ.Δ.Δ. που κυρώθηκε με  τον Ν. 2717/99 

(ΦΕΚ 97 Α),  καθώς  και να προβεί σε αναγκαστικά  μέτρα κατάσχεσης, σύμφωνα  με 

τις  διατάξεις του Κωδ. Πολ. Δικονομίας και του  άρθρου 9 του Ν. Δ 356/74, όπως 

συμπληρώθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 18 του Ν.4002/2011». 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 

υπόψη: 

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010. 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 20864/16.09.2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Εσόδων & 

Περιουσίας. 

- Την εισήγηση του κου Προέδρου 

αποφασίζει ομόφωνα 
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Α) Διαθέτει πίστωση ποσού 3.040,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6116 του 

προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013. 

Β) Ορίζει τον κο Πρεβεζιάνο Θ. Αδαμάντιο, Δικαστικό Επιμελητή, για την επίδοση 

ειδοποιήσεων εγγραφής σε φορολογικό κατάλογο και γενικά για την επίδοση 

διοικητικών εγγράφων, σύμφωνα με  το  Κ.Δ.Δ. που κυρώθηκε με  τον Ν. 2717/99 

(ΦΕΚ 97 Α),  καθώς  και να προβεί σε αναγκαστικά  μέτρα κατάσχεσης, σύμφωνα  με 

τις  διατάξεις του Κωδ. Πολ. Δικονομίας και του  άρθρου 9 του Ν. Δ 356/74, όπως 

συμπληρώθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 18 του Ν.4002/2011. 

Η αμοιβή του Δικαστικού Επιμελητή θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του 

Ν.2318/1995 (ΦΕΚ 126/Α’) Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών και την ΚΥΑ 

2/54638/0022/13.08.08 (ΦΕΚ 1716/Β’). 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε 
επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «χρήση του νέου περιβάλλοντος του 
Εθνικού Δημοτολογίου» 
Αρ. Απόφ.:155/2013 

Ο κος Πρόεδρος, 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 συμμετοχής υπαλλήλων σε 

επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «χρήση του νέου περιβάλλοντος του Εθνικού 

Δημοτολογίου». 

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 

«έγκρισης συμμετοχής υπαλλήλων σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «χρήση του 

νέου περιβάλλοντος του Εθνικού Δημοτολογίου», μπορεί να συζητηθεί πριν την 

έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
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Ακολούθως ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

 Η εταιρεία SOFLAND Μον. ΕΠΕ, επίσημος αντιπρόσωπος της εταιρείας 

Alfaware Α.Ε. διοργανώνει στις 26 Σεπτεμβρίου 2013, στην έδρα της εταιρείας, οδός 

Ερχείας, Κορωπί, σεμινάριο για χρήστες του τμήματος Δημοτολογίων με θέμα: 

«χρήση του νέου περιβάλλοντος του Εθνικού Δημοτολογίου».  

Τα θέματα που θα αναλυθούν είναι τα κατωτέρω: 

1. Νέο πλαίσιο λειτουργίας των δημοτολογίων. 

2. Χειρισμός νέων διαδικασιών για μεταβολές μερίδων, άνοιγμα νέων εγγραφών, 

μεταδημοτεύσεις, διαγραφές λόγω θανάτου, διαζυγίου, κλπ. 

3. Τρόποι αυτόματης ενημέρωσης του Υπουργείου. 

4. Χειριστικά προβλήματα – λύσεις – τυποποίηση χειριστικών κινήσεων. 

5. Καταγραφή χειριστικών λειτουργιών κάθε χρήστη και άμεση αντιμετώπισή 

τους.  

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 200,00 ευρώ ανά άτομο, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 400,00 ευρώ. 

Στη συνέχεια πρότεινε τη συμμετοχή των υπαλλήλων του Δήμου Λαυρεωτικής, 

(α) Βικελή Νεκταρία, ΔΕ1, με βαθμό Δ’ και (β) Μακρή Μαρία, ΔΕ Διοικητικών – 

Γραμματέων, με βαθμό Γ’ στο ανωτέρω σεμινάριο. 

Η δαπάνη για τη συμμετοχή της υπαλλήλου 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 Προέδρου 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 δημοτολογίου του Δήμου 

Λαυρεωτικής: Βικελή Νεκταρία, ΔΕ1, με βαθμό Δ’ και Μακρή Μαρία, ΔΕ Διοικητικών 

– Γραμματέων, με βαθμό Γ’, σε σεμινάριο για χρήστες του τμήματος δημοτολογίου με 

θέμα: «χρήση του νέου περιβάλλοντος του Εθνικού Δημοτολογίου». το οποίο 
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διοργανώνεται από την εταιρεία SOFLAND Μον. ΕΠΕ, με έδρα στο Κορωπί, οδός 

Ερχείας, με ΑΦΜ 998044816, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, στις 26 Σεπτεμβρίου 2013, στην 

έδρα της εταιρείας.  

Β. Η απαιτούμενη πίστωση ποσού 400,00 ευρώ θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6073 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013 (.Π.Α.Υ. 

Α-745/2013). 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 

 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Κατσουνάκης Κυριάκος 

 

Κατσίκης Κωνσταντίνος 

 

Σαλίβερος Γεώργιος 

 

Λουκάς Δημήτριος         
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