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

της 30 Οκτωβρίου 2013  
Ημερομηνία συνεδρίασης :  30 Οκτωβρίου 2013 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Τετάρτη, ώρα 13:30 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 11.10.2013 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 6 

Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, 

Κατσουνάκης Κυριάκος, Παπανικολάου Νικόλαος, Σαλίβερος Γιώργος, Λουκάς 

Δημήτρης 

Απόντα μέλη : 1 

Παμφίλης Απόστολος 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση ενιαίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου 
Λαυρεωτικής και ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:177/2013 

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 «κατάρτισης ενιαίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Λαυρεωτικής και 

ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ:24014/24.10.2013 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 

«Σύμφωνα με την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών 

καθορίζονται οι διαδικασίες και κριτήρια για την παρακολούθηση του 

«Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του προγράμματος 

εξυγίανσης και του παρατηρητηρίου του άρθρ. 4 του Ν. 4111/2013. 

Επίσης με την υπ’ αρίθμ. 7261/22.02.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/450/26.02.2013 και την 

αριθμ.5/9-4-2013 εγκύκλιο διευκρινίζονται θέματα  που αφορούν την παραπάνω 

απόφαση. 
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Στην υπ’ αριθμ.41273/15.10.2013 ΚΥΑ Υπουργού Εσωτερικών & Οικονομικών, με 

την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ.7261/22.02.2013 ΚΥΑ, αναφέρεται ότι:  

«Α. Στο πρώτο εδάφιο των παραγράφων Α και Β του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 

7261/22.2.2013 (Β’ 450) Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, 

όπως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, 

το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και» και «του πενταετούς επιχειρησιακού 

προγράμματος δράσης, του ετήσιου προγράμματος,», αντίστοιχα και καταργούνται οι 

παράγραφοι Β.1 «Πίνακες Πενταετούς Προγραμματισμού» και Β.2 «Πίνακας Ετήσιου 

Προγραμματισμού» του άρθρου αυτού. 

Οι πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους 

προσώπων δημοσίου δικαίου, που αναφέρονται στην παράγραφο Β.3 του άρθρου 1, 

η οποία αναριθμείται σε Β.1, αντικαθίστανται από τους πίνακες 5.Α «Στοχοθεσία 

οικονομικών αποτελεσμάτων των δήμων και νπδδ» και 5.Β «Στοχοθεσία οικονομικών 

αποτελεσμάτων των περιφερειών», οι οποίοι επισυνάπτονται στην παρούσα και 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. 

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 διαγράφεται και από το πρώτο 

εδάφιο της ίδιας παραγράφου διαγράφονται οι λέξεις «και το Ετήσιο Πρόγραμμα». Στο 

τέλος της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Στα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη «0» του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών 

αποτελεσμάτων δήμων και νπδδ και του αντίστοιχου πίνακα των περιφερειών 

περιέχονται μαθηματικοί τύποι για τον αυτόματο υπολογισμό και τον έλεγχο 

ορισμένων εκ των στοιχείων τους, οι οποίοι εκτελούνται κατά τη συμπλήρωση από 

τους προαναφερθέντες φορείς της ηλεκτρονικής μορφής του ΟΠΔ. Οποιαδήποτε 

παρέμβαση στη δομή των πινάκων ή στα σκιασμένα πεδία τους καθιστά το ΟΠΔ 

αυτοδίκαια άκυρο». 

Τα ανωτέρω ισχύουν για την κατάρτιση του ΟΠΔ του οικονομικού έτους 2014 και 

εφεξής. 

Β. Το άρθρο 7 της εν θέματι αναφερόμενης ΚΥΑ καταργείται». 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 5/09.04.2013 (περίπτωση IV) για το έτος 2013, για το οποίο 

δεν τροποποιείται το ΟΠΔ, η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το Σχέδιο με τη 

συνδρομή των οικείων Υπηρεσιών των ΟΤΑ. Το σχέδιο του ΟΠΔ αποτελείται από 

τους πίνακες που αφορούν τον ΟΤΑ και τους πίνακες των Νομικών του Προσώπων, 

οι οποίοι έχουν καταρτιστεί και οριστικοποιηθεί από τα ίδια τα ΝΠΔΔ. 
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Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής το σχέδιο του ολοκληρωμένου 

ΟΠΔ των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ ψηφίζεται από το οικείο Συμβούλιο και υποβάλλεται 

προς έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

Στον πίνακα στοχοθεσίας αποτυπώνονται  σε ενοποιημένη ή συνοπτική μορφή τα 

στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού τον οποίο συνιστούν της εκτιμήσεως του ως 

προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. 

Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει 

ο ΟΤΑ για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του. 

Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση της αρχής της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού 

και την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο 

των εσόδων περιλαμβανομένου και το ταμειακό υπόλοιπο. 

Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ σε σχέση με την 31/12 του 

προηγούμενου οικονομικού έτους λαμβανομένου επίσης υπόψη και των ανάλογων  

του 

προϋπολογισμού του και επίτευξη των στόχων με γνώμονα το βαθμό συμβολής του 

στους αντίστοιχους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν και για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση σύμφωνα με το Ν.4093/2012. 

Οι στόχοι εσόδων εξόδων αναμορφώνονται υποχρεωτικά εάν: 

1. Εφόσον με βάση τα στοιχεία του υποβαλλόμενου ΟΠΔ διαπιστωθεί από το 

παρατηρητήριο απόκλιση από τις οδηγίες που παρασχέθηκαν με την  ΚΥΑ Υπ. 

Εσωτερικών και Οικονομικών για κατάρτιση προϋπολογισμού. 

2. Ανεξαρτήτως της απόδοσης  των στόχων των συνολικών εσόδων εάν καταγραφεί 

αρνητική απόκλιση άνω του 10% για κάποιες από τις υποομάδες εσόδων των 

γραμμών 3 – 4 – 5 του πίνακα.      

Το παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρμογή του ΟΠΔ την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού του ΟΤΑ και των νομικών προσώπων μέσω του κόμβου 

Διαλειτουργικότητας.  

Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ παρουσιάζει για δύο συνεχόμενα 

τρίμηνα αρνητική απόκλιση άνω  του  10%  κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο Α του 

άρθρου 2 και διαπιστωθεί από το παρατηρητήριο ότι δεν έχει προβεί στα προσήκοντα  

μέτρα και τις παρεμβάσεις προς διόρθωση της απόκλισης σε ποσοστό κατώτερο του 

10% ο ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε πρόγραμμα εξυγίανσης κατά τα οριζόμενα της 

παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν.4111/2013». 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις: 
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− Την ΚΥΑ 7261/2013 Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 

− Την εγκύκλιο 5/14065/9-4-2013 Υπουργείου Εσωτερικών 

− Την ΚΥΑ 41273/15.10.2013 Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 

− Τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Λαυρεωτικής 

− Τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» 

του Δήμου Λαυρεωτικής 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ:24014/24.10.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Καταρτίζει το ενιαίο σχέδιο ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) έτους 2014 

του Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ». 

Β. Υποβάλλει αυτό προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για την αντικατάσταση 
μελών – υπαλλήλων Επιτροπών 
Αρ. Απόφ.:178/2013 

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 «έγκρισης πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για την αντικατάσταση μελών – 

υπαλλήλων Επιτροπών» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  τα 

ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ:23116/14.10.2013 ανακοίνωση 

διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση την Παρασκευή, 18.10.2013 και ώρα 11:00 πμ., στα 

γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας, στην έδρα του Δήμου Λαυρεωτικής για την 

αντικατάσταση μελών Επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ. 

Συγκεκριμένα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των ακόλουθων μελών: 

Γκουρουμάνος Λάμπρος, ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, τακτικό μέλος της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Προμηθειών 

(Συστημάτων Μηχανοργάνωσης) ΕΚΠΟΤΑ, διότι είναι σε διαθεσιμότητα. 

Κορωνιάς Κωνσταντίνος, ΔΕ 28, Χειριστής Μ.Ε., αναπληρωματικό μέλος της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Προμηθειών 

(Ηλεκτρολογικού – Μηχανολογικού εξοπλισμού) ΕΚΠΟΤΑ, διότι συνταξιοδοτήθηκε. 

Ξαγοράρη Ιωάννα, ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, Λοιπών (πλην 

ηλεκτρολογικού – μηχανολογικού υλικού) Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ, διότι είναι σε 

διαθεσιμότητα. 
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Παπαδοπούλου Δήμητρα, ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, τακτικό μέλος της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για την προμήθεια 

καυσίμων ΕΚΠΟΤΑ, διότι είναι σε διαθεσιμότητα. 

Χρήστου Ελένη, ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, τακτικό μέλος της Επιτροπής Παραλαβής 

ηλεκτρολογικού υλικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΕΚΠΟΤΑ, διότι είναι σε 

διαθεσιμότητα. 

Με βάση τα ανωτέρω συντάχθηκε το αριθμ. πρωτ: 23701/18.10.2013 

πρακτικό διενέργειας κλήρωσης, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 18 Οκτωβρίου του έτους 2013, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 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 

αντικατάσταση μελών – υπαλλήλων των Επιτροπών Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 

Προσφορών και των Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ. 

Η κλήρωση έγινε ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 23116/14.10.2013 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). 

Τα ονόματα των υποψηφίων μελών των επιτροπών, 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.  

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης αναφέρονται στην συνέχεια. 

Αδαμόπουλος Θεόδωρος, ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 

& Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, Προμηθειών Συστημάτων Μηχανοργάνωσης 

ΕΚΠΟΤΑ. 

http://www.lavreotiki.gr/
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Λιούμης Χρήστος, ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, προμηθειών ηλεκτρολογικού – 

μηχανολογικού εξοπλισμού ΕΚΠΟΤΑ. 

Ζήσης Γεώργιος, ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, λοιπών (πλην ηλεκτρολογικού – 

μηχανολογικού υλικού) Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ. 

Μαρμάνη Μαρία, ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για την προμήθεια καυσίμων. 

Στόμης Κωνσταντίνος, ως τακτικό μέλος της Επιτροπή Παραλαβής ηλεκτρολογικού 

υλικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΕΚΠΟΤΑ. 

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

συγκρότηση της επιτροπής». 

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

− Την αριθμ. πρωτ:23116/14.10.2013 ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης 

− Το αριθμ. πρωτ: 23701/18.10.2013 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ:23116/14.10.2013 πρακτικού διενέργειας 

κλήρωσης για την αντικατάσταση μελών Επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ (που αφορούν την 

αξιολόγηση των προσφορών). 

Β. Την αντικατάσταση των κατωτέρω μελών των Επιτροπών: 

1. Γκουρουμάνος Λάμπρος, ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, τακτικό μέλος της Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, Προμηθειών 

Συστημάτων Μηχανοργάνωσης ΕΚΠΟΤΑ. 

2. Κορωνιάς Κωνσταντίνος, ΔΕ 28, Χειριστής Μ.Ε., αναπληρωματικό μέλος της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Προμηθειών 

Ηλεκτρολογικού – Μηχανολογικού Εξοπλισμού ΕΚΠΟΤΑ. 

3. Ξαγοράρη Ιωάννα, ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, αναπληρωματικό μέλος της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, Λοιπών 

(πλην ηλεκτρολογικού – μηχανολογικού υλικού) Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ. 

4. Παπαδοπούλου Δήμητρα, ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, τακτικό μέλος της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για την προμήθεια 

καυσίμων ΕΚΠΟΤΑ. 

Από τους υπαλλήλους που αναδείχθηκαν από την κλήρωση: 



 
ΑΠΟΦΑΣΗ 177/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 7 από 7 

1. Αδαμόπουλος Θεόδωρος, τακτικό μέλος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 

& Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, Προμηθειών Συστημάτων Μηχανοργάνωσης 

ΕΚΠΟΤΑ. 

2. Λιούμης Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, προμηθειών ηλεκτρολογικού – 

μηχανολογικού εξοπλισμού ΕΚΠΟΤΑ. 

3. Ζήσης Γεώργιος, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 

και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, λοιπών (πλην ηλεκτρολογικού – μηχανολογικού 

υλικού) Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ. 

4. Μαρμάνη Μαρία, τακτικό μέλος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για την προμήθεια καυσίμων. 

 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 

 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Κατσίκης Κωνσταντίνος 

 

Κατσουνάκης Κυριάκος 

 

Παπανικολάου Νικόλαος 

 

Σαλίβερος Γιώργος 

 

Λουκάς Δημήτριος 
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