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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

 
 
 

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 Δεκεμβρίου 2013  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 17 Δεκεμβρίου 2013 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Τρίτη, ώρα 12:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 13.12.2013 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 6 

Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, 

Παπανικολάου Νικόλαος, Κατσουνάκης Κυριάκος, Μπουκουβάλας Λάμπρος (ως 

αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού Σαλίβερου Γεώργιου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010),  Λουκάς Δημήτρης 

Απόντα μέλη : 1 

Παμφίλης Απόστολος 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2013 
Αρ. Απόφ.:197/2013 

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/13.12.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη 

διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου 

οικονομικού έτους 2013. 
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Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, καθώς και το ΔΥ/13.12.2013 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: 

Α/Α Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ

ΙΣΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕ
ΝΗ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΠΑΥ 

1 25-6662.015 

Συντήρηση - καθαρισμός 
αποχετευτικού δικτύου 
εγκαταστάσεων Βιολογικού 
Καθαρισμού Κερατέας 27.000,00 € 8.796,00 € Α-1374 

2 20-7134.001 
Αναβάθμιση εφαρμογής 
χρονοπαρουσίας 6.500,00 € 6.500,00 € Α-1375 

3 25-6261.002 
Συντήρηση δεξαμενής Δουραμάνη - 
Όλυμπος 17.604,96 € 2.604,96 € Α-1376 

4 30-6662.002 Προμήθεια σκυροδέματος 10.300,00 € 3.000,00 € Α-1377 
5 35-6692 Προμήθεια φυτών & δενδρυλλίων 6.500,00 € 3.494,17 € Α-1378 

6 20-6061 
Προμήθεια ειδών ένδυσης - ατομικής 
προστασίας 3.500,00 € 1.550,00 € Α-1379 

7 
15-6473 

Τοποθέτηση χριστουγεννιάτικων 
δένδρων - προμήθεια υλικών για 
στολισμό πόλεων 

26.000,00 € 26.000,00 € Α-1363 

8 20-7135.002 Προμήθεια ηλεκτροσυγκόλλησης & 
δραπανοκατσάβιδου 15.000,00 € 1.100,00 € Α-1380 

9 10-6671 Προμήθεια ελαστικών για το ΚΗΙ 3092 
ημιφορτηγό 29.700,00 € 260,00 € Α-1269 

10 
15-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανοργάνωσης 4.845,00 € 2.117,56 € Α-1503 

11 
10-7134 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - 
ηλεκτρονικά συγκροτήματα & 
λογισμικά 

8.427,73 € 1.455,00 € Α-1381 

12 30-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός - πινακίδες 
σήμανσης 10.000,00 € 4.000,00 € Α-1382 

13 30-6261.004 Τοποθέτηση και ανακατασκευή 
φράχτη στο ειδικό σχολείο 100.000,00 € 1.050,00 € Α-1383 

14 
30-6261.005 

Εργασίες σιδηρουργικές 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου 

30.019,93 € 7.011,00 € Α-1384 

15 10-6671 
Προμήθεια συσσωρευτών για το ΚΗΙ 
7345 αστικό λεωφορείο 29.700,00 € 664,20 € Α-1385 

16 20-6671 Προμήθεια συσσωρευτών για το ΜΕ 
88161 μηχανικό σάρωθρο 158.385,27 € 276,00 € Α-1386 

17 30-7333.001 

Συντήρηση και αποκατάσταση του 
ασφαλτοτάπητα - συμπλήρωση και 
επέκταση οδικού δικτύου ΔΕ Κερατέας 28.800,00 € 28.800,00 € Α-1387 

18 10-7133 Έπιπλα - σκεύη 8.000,00 € 3.460,00 € Α-1388 

19 35-7135 Λοιπό εξοπλισμός  3.000,00 € 2.253,64 € Α-1389 
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20 30-6261.004 
Σιδηρουργικές εργασίες στο 2ο & 3ο 
Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου 100.000,00 € 1.082,40 € Α-1390 

21 00-6511.001 
Τόκοι δανείων εσωτερικού 
λειτουργικών αναγκών 115.266,12 € 9.000,00 € Α-1355 

22 00-6516.001 
Χρεολύσια δανείων εσωτερικού για 
λειτουργικές δαπάνες 27.197,32 € 2.270,00 € Α-1356 

23 10-6021.001 
Τακτικές αποδοχές με σύμβαση 
αορίστου χρόνου 4.000,00 € 2.732,00 € Α-1357 

24 10-6021.005 
Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου 
χρόνου - σχολικών φυλάκων 140.163,88 € 7.126,00 € Α-1358 

25 10-6052.003 
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ σχολικών 
φυλάκων 37.728,76 € 5.800,00 € Α-1359 

26 10-6492.001 
Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για 
πληρωμή εργαζομένων κλπ 25.660,00 € 660,00 € Α-1360 

27 10-6643 
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 
και φωτισμό 13.000,00 € 2.000,00 € Α-1361 

28 15-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 1.817,56 € 100,00 € Α-1362 

29 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 937.565,16 € 3.528,00 € Α-1364 

30 20-6021.001 
Τακτικές αποδοχές με σύμβαση 
αορίστου χρόνου 108.764,80 € 504,00 € Α-1365 

31 20-6051.005 
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ - 
ΤΑΔΚΥ 3.994,12 € 100,00 € Α-1366 

32 20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, πόλεων 795.000,00 € 55.000,00 € Α-1367 

33 30-6051.008 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 516,68 € 50,00 € Α-1368 

34 
30-6052.001 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων 

με σύμβαση αορίστου χρόνου 14.279,44 € 670,00 € Α-1369 

35 35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 118.417,56 € 252,00 € Α-1370 

36 80-8221 
Απόδοση φόρων μισθωτών 
υπηρεσιών 205.000,00 € 35.000,00 € Α-1371 

37 80-8223.004 Φόρος και χαρτόσημο για μισθώματα 2.500,00 € 500,00 € Α-1372 

38 80-8231.008 
Ασφαλιστικές εισφορές στο Μετοχικό 
Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων 3.050,00 € 550,00 € Α-1373 

39 10-6654.004 
Προμήθεια μελανιών Δημοτικής 
Ενότητας Λαυρίου 13.500,00 € 6.000,00 € Α-1391 

ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.:198/2013 

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 «αποδέσμευσης ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης» έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ:28025/11.12.2013 

έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα 

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

ματαίωσης της δαπάνης, η ανάληψη υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη 

απόφαση του διατάκτη ο οποίος είχε εγκρίνει την σχετική δαπάνη. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την αποδέσμευση – 

ανατροπή των κατωτέρω αναφερόμενων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, οι 

οποίες είχαν εγκριθεί με παλαιότερες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και δεν  

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

να καλυφθούν νέες δαπάνες. 
Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

1.  70-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων – πυρασφάλεια 

13.120,00 Α-139 Α-1334 

2.  00-6715.007 Επιχορήγηση Νομικού 
Προσώπου ΘΟΡΙΚΟΣ  

115.000,00 Α-195 Α-1335 

3.  00-6737.004 Έξοδα εκκαθάρισης για λύση 
ΕΝΕΛ – αποπληρωμή 
υποχρεώσεων 

115.262,55 Α-776 Α-1336 

4.  10-6063 Λοιπές παροχές – γάλατα 
σχολικών φυλάκων 

1.480,42 Α-32 Α-1337 

5.  10-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης 
προσωπικού σε συνέδρια και 
σεμινάρια 

600,00 Α-745 Α-1338 

6.  10-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης 
προσωπικού σε συνέδρια και 
σεμινάρια 

1.030,00 Α-200 Α-1339 

7.  15-6641 Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 

6.000,00 Α-66 Α-1340 

8.  20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 12.000,00 Α-68 Α-1341 
9.  20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος – γάλα 0,17 Α-220 Α-1342 
10.  20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος – γάλα 18.158,48 Α-76 Α-1343 
11.  30-6063 Λοιπές παροχές σε είδος – γάλα 1.508,71 Α-121 Α-1344 
12.  35-6063 Λοιπές παροχές σε είδος – γάλα 520,10 Α-133 Α-1345 
13.  70-6063 Λοιπές παροχές σε είδος – γάλα 800,00 Α-141 Α-1346 
14.  25-7312.002 Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων 

οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου 
400.000,00 Α-862 Α-1347 

15.  25-7312.020 Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης - 
αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων 
Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής 

148.924,49 Α-231 Α-1348 

16.  30-7311.004 Ενεργειακή αναβάθμιση 
Δημαρχείου Λαυρίου – 
πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 

268.094,40 Α-272 Α-1349 

17.  30-7311.008 Κατασκευή Βρεφονηπιακού 
Σταθμού  

21585,04 Α-457 Α-1350 

18.  30-7311.014 4ο Δημοτικό Σχολείο – 4ο 
Νηπιαγωγείο  (αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων 
Γυμναστήριο) Κερατέας 

100.000,00 Α-237 Α-1351 
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19.  80-8115.006 Οφειλές προς τρίτους 
ΔΗΚΕΔΗΛ 

9.000,00 Α-250 Α-1352 

20.  80-8123.002 Μελέτες για κτίρια – χώρους 
κοινής χρήσης 

18.327,00 Α-1062 Α-1353 

21.  00-6134 Αποζημίωση μελών και 
γραμματέως υπηρεσιακού 
συμβουλίου 

1.000,00 Α-8 Α-1392 

22.  10-6011.001 Τακτικές αποδοχές 37.388,00 Α-21 Α-1393 
23.  15-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 

προγράμματος Βοήθεια στο 
Σπίτι 

1.940,90 Α-46 Α-1394 

24.  15-6021.003 Τακτικές αποδοχές 
καθαριστριών σχολείων 

8.909,97 Α-47 Α-1395 

25.  15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος – γάλα 2.088,01 Α-55 Α-1396 
26.  15-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 2.000,00 Α-64 Α-1397 
27.  20-6721.001 Εισφορά υπέρ Αναπτυξιακού 

Συνδέσμου Λαυρεωτικής 
7.500,00 Α-93 Α-1398 

28.  25-6063 Λοιπές παροχές σε είδος – γάλα 2.600,00 Α-101 Α-1399 
29.  30-6011.001 Τακτικές αποδοχές 3.244,00 Α-108 Α-1400 
30.  30-6012 Αποζημίωση υπερωριακής 

εργασίας 
2.970,00 Α-232 Α-1401 

31.  20-7131.002 Προμήθεια εξαρτημάτων 
φωτιστικών  

47.600,00 Α-516 Α-1402 

32.  15-6021.003 Τακτικές αποδοχές 
καθαριστριών σχολείων 

2.175,52 Α-1177 Α-1403 

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

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

πρωτ:28025/11.12.2013 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: 
Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

33.  70-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων – πυρασφάλεια 

13.120,00 Α-139 Α-1334 

34.  00-6715.007 Επιχορήγηση Νομικού 
Προσώπου ΘΟΡΙΚΟΣ  

115.000,00 Α-195 Α-1335 

35.  00-6737.004 Έξοδα εκκαθάρισης για λύση 
ΕΝΕΛ – αποπληρωμή 
υποχρεώσεων 

115.262,55 Α-776 Α-1336 

36.  10-6063 Λοιπές παροχές – γάλατα 
σχολικών φυλάκων 

1.480,42 Α-32 Α-1337 

37.  10-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης 
προσωπικού σε συνέδρια και 
σεμινάρια 

600,00 Α-745 Α-1338 

38.  10-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης 
προσωπικού σε συνέδρια και 

1.030,00 Α-200 Α-1339 
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σεμινάρια 
39.  15-6641 Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 

6.000,00 Α-66 Α-1340 

40.  20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 12.000,00 Α-68 Α-1341 
41.  20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος – γάλα 0,17 Α-220 Α-1342 
42.  20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος – γάλα 18.158,48 Α-76 Α-1343 
43.  30-6063 Λοιπές παροχές σε είδος – γάλα 1.508,71 Α-121 Α-1344 
44.  35-6063 Λοιπές παροχές σε είδος – γάλα 520,10 Α-133 Α-1345 
45.  70-6063 Λοιπές παροχές σε είδος – γάλα 800,00 Α-141 Α-1346 
46.  25-7312.002 Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων 

οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου 
400.000,00 Α-862 Α-1347 

47.  25-7312.020 Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης - 
αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων 
Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής 

148.924,49 Α-231 Α-1348 

48.  30-7311.004 Ενεργειακή αναβάθμιση 
Δημαρχείου Λαυρίου – 
πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 

268.094,40 Α-272 Α-1349 

49.  30-7311.008 Κατασκευή Βρεφονηπιακού 
Σταθμού  

21585,04 Α-457 Α-1350 

50.  30-7311.014 4ο Δημοτικό Σχολείο – 4ο 
Νηπιαγωγείο  (αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων 
Γυμναστήριο) Κερατέας 

100.000,00 Α-237 Α-1351 

51.  80-8115.006 Οφειλές προς τρίτους 
ΔΗΚΕΔΗΛ 

9.000,00 Α-250 Α-1352 

52.  80-8123.002 Μελέτες για κτίρια – χώρους 
κοινής χρήσης 

18.327,00 Α-1062 Α-1353 

53.  00-6134 Αποζημίωση μελών και 
γραμματέως υπηρεσιακού 
συμβουλίου 

1.000,00 Α-8 Α-1392 

54.  10-6011.001 Τακτικές αποδοχές 37.388,00 Α-21 Α-1393 
55.  15-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 

προγράμματος Βοήθεια στο 
Σπίτι 

1.940,90 Α-46 Α-1394 

56.  15-6021.003 Τακτικές αποδοχές 
καθαριστριών σχολείων 

8.909,97 Α-47 Α-1395 

57.  15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος – γάλα 2.088,01 Α-55 Α-1396 
58.  15-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 2.000,00 Α-64 Α-1397 
59.  20-6721.001 Εισφορά υπέρ Αναπτυξιακού 

Συνδέσμου Λαυρεωτικής 
7.500,00 Α-93 Α-1398 

60.  25-6063 Λοιπές παροχές σε είδος – γάλα 2.600,00 Α-101 Α-1399 
61.  30-6011.001 Τακτικές αποδοχές 3.244,00 Α-108 Α-1400 
62.  30-6012 Αποζημίωση υπερωριακής 

εργασίας 
2.970,00 Α-232 Α-1401 

63.  20-7131.002 Προμήθεια εξαρτημάτων 
φωτιστικών  

47.600,00 Α-516 Α-1402 

64.  15-6021.003 Τακτικές αποδοχές 
καθαριστριών σχολείων 

2.175,52 Α-1177 Α-1403 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας 
Λαυρεωτικής 
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Αρ. Απόφ.:199/2013 
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 δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής» 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το ΔΥ/13.12.2013 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 Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− Την ΔΥ/13.12.2013 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 03072011600012569 

Αποστολή εγγράφων 
διοικητικών & 
οικονομικών 
υπηρεσιών 

104,12 10-6221 

2.  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 03072011600012868 

Αποστολή εγγράφων 
διοικητικών & 
οικονομικών 
υπηρεσιών 

116,96 10-6221 

3.  ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ 1107596/25.11.13 Πληρωμή διοδίων 
Αττικής Οδού 11,20 10-6411 

4.  COPY CENTER 09002243/15.11.13 Φωτοτυπίες 29,00 10-6612 

5.  ΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΤΣΑ 18/02.11.2013 Ψηφιακό άλμπουμ της 
πόλης του Λαυρίου 246,00 10-6615.001 

6.  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 667/04.12.2013 Διάφορα βουτήματα 33,44 00-6443 
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7.  
ΠΡΙΦΤΗΣ 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 286/13.11.2013 Επισκευή του ΚΗΗ 

2213 οχήματος 18,04 20-6263 

8.  
ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3103/05.11.2013 Κλειδαριές & αφαλοί 

για πόρτες 324,72 15-6261.001 

9.  
ASKMORE 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ 47/19.11.2013 Μεταφορά του ΚΗΟ 

3092 86,10 20-6263 

10.  

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΣΗΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ 102/29.11.2013 

Έκδοση 
πιστοποιητικού για 
ΔΕΔΔΗΕ (υπαίθρια 
εγκατάσταση στην 
πλατεία Ηρώων 
Κερατέας) 

178,35 20-7335.003 

11.  

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΣΗΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ 103/03.12.2013 

Έκδοση 
πιστοποιητικού για 
ΔΕΔΔΗΕ (υπαίθρια 
εγκατάσταση στην 
πλατεία Ηρώων 
Λαυρίου) 

178,35 20-7335.003 

12.  

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΣΗΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ 104/06.12.2013 

Τοποθέτηση κιτίου 
μετρητή ΔΕΗ, γενικού 
πίνακα 
ηλεκτροδότησης & 
λοιπά 

123,00 20-7322.001 

13.  ΠΡΙΦΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 14/06.12.2013 Χωματουργικές 
εργασίες 307,50 70-7326.007 

14.  ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΟΥΜΗΣ  11/25.11.2013 Καθαρισμός δρόμων 295,20 70-7326.007 

15.  ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΟΥΜΗΣ  12/13.12.2013 Καθαρισμός δρόμων 295,20 70-7326.007 

16.  ΠΡΙΦΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 13/24.11.2013 Χωματουργικές 
εργασίες 307,50 70-7326.007 

17.  
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΣΗΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ 139/06.12.2013 Ηλεκτρολογικό υλικό 210,00 20-7131.003 

18.  ΟΥΤΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 31257/28.11.2013 Καταγραφικό χαρτί 95,94 25-6613 

ΣΥΝΟΛΟ 2.960,62  

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας 
Κερατέας 
Αρ. Απόφ.:200/2013 

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 δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Κερατέας» 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το ΔΥ/13.12.2013 έγγραφο του 

Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, όπου 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 
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δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και αναφέρονται αναλυτικά 

στο συνημμένο πίνακα». 

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

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

− Τις  διατάξεις  του άρθρου 35  του  από  17/5-15/6/1959  Β.Δ.  «Περί  Οικονομικής 

− Διοικήσεως & Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 

− Την ΔΥ/13.12.2013 εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 

και τα συνημμένα σε αυτή αντίγραφα παραστατικών, 

− 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 Κερατέας, σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων, όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στη συνέχεια: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ 

1 ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ. 20/12.12.2013 Ηλεκτρολογικό 
Υλικό 305,90 € 20-7131.003 

2 ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ. 19/12.12.2013 Ηλεκτρολογικό 
Υλικό 299,62 € 20-7131.003 

3 ΠΡΙΦΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  7/16.07.2013 Χωματουργικές 
εργασίες 307,50 € 70-6495.001 

4 ΠΡΙΦΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  8/20.07.2013 Χωματουργικές 
εργασίες 307,50 € 70-6495.001 

5 ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓ. 3132/13.12.2013 Χρώματα 367,77 € 20-7335.003 

6 
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Π.Ε.Π.Ε 

29958/19.11.2013 Προμήθεια 
ανταλλακτικών 109,90 € 35-6671 

7 ΛΙΑΓΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 8/25.11.2013 Χωματουργικές 
εργασίες 307,50 € 25-6662.003 

8 ΛΙΑΓΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 7/25.11.2013 Χωματουργικές 
εργασίες 307,50 € 25-6662.015 

9 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 39/31.10.2013 
Ηλεκτρικοί 
συσσωρευτές 
οχημάτων 

356,70 € 20-6671 

10 ΑΦΟΙ Ν. & Ι ΛΙΑΓΚΗΣ 
Ο.Ε. 132/8.07.2013 

Επισκευή 
απορριμματοφό
ρου 

147,60 € 10-6263 

11 
ΤΟΥΝΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ -
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Α.Ε. 

123539/04.12.2013 Οικοδομικά 
υλικά 140,39 € 10-6661 

ΣΥΝΟΛΟ 2.957,88 € 
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ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.:201/2013 

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 δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου 

Κωνσταντίνου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το 

ΔΥ/12.12.2013 έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας, 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 Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− Τις  διατάξεις  του άρθρου 35  του  από  17/5-15/6/1959  Β.Δ.  «Περί  Οικονομικής 

− Διοικήσεως & Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 

− Την ΔΥ/12.12.2013 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 

Κωνσταντίνου και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών, 

− 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: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ & 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΝΝΑ 713/02.12.2013 Ηλεκτρολογικό 

Υλικό 178,35 € 20-7131.003 

ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. 460/2013 Χωματουργικές 

Εργασίες 369,00 € 30-7333.006 
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ΚΑΠΠΗΣ ΝΙΚ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 80/04.12.2013 Είδη 

Καθαριότητας 84,88 € 10-6634 

ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 792/05.12.2013 Επιγραφή 367,52 € 30-7135.001 

ΣΥΝΟΛΟ 999,75 € 
ΘΕΜΑ: Συντηρήσεις και επισκευές οχημάτων των Δήμου Λαυρεωτικής 
(έγκριση πρακτικού Επιτροπής με ημερομηνία 25.11.2013) 
Αρ. Απόφ.:202/2013 

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 «συντηρήσεων και επισκευών οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής (έγκριση 

πρακτικού Επιτροπής με ημερομηνία 25.11.2013)» 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 25.11.2013 πρακτικό της, εισηγείται την συντήρηση και επισκευή των 

ακόλουθων οχημάτων: 

1. ΚΗΙ 3088 ΚΑΔΟΦΟΡΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει 

να γίνει επισκευή συστήματος  έλκυσης  του κάδου.  

2. ΚΗΟ 6040 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει 

επισκευή  του  συστήματος  ανέλκυσης  κάδων.  
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3. ΜΕ 88161 ΣΑΡΩΘΡΟ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει συντήρηση  

επισκευή μίζας υπερκατασκευής η οποία θα περιλαμβάνει εργασία και αντικατάσταση 

διαφόρων ανταλλακτικών. 

4. ΚΗΟ 6171 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει 

επισκευή μίζας και τοποθέτηση  προβολέα  και  φάρου. Η παραπάνω επισκευή θα 

περιλαμβάνει εργασία και αντικατάσταση διαφόρων ανταλλακτικών. 

5. ΚΗΟ 6120 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει 

επισκευή στα φώτα  εργασίας  πίσω.  

6. ΚΗΙ 3071 ΦΟΡΤΗΓΟ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει  επισκευή 

μίζας. 

7. ΚΗΟ 6040 Απορριμματοφόρο: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει 

επισκευή μίζας καθώς και επισκευή των φλάς.  

8. ΚΗΗ 2221 Απορριμματοφόρο: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει 

επισκευή φάρου,  φώτων  και γέφυρας ψυγείου. 

9. ΚΗΙ 3140 ΦΟΡΤΗΓΟ: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει επισκευή  

φώτων  και  οργάνου  θερμοκρασίας.  

10. ΚΗΙ 7307 Απορριμματοφόρο: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει 

επισκευή  φώτων, διακόπτη καθώς και  αλλαγή  προβολέων και  καθρέπτη.  

11. ΚΗΙ 7311 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει επισκευή  

φώτων  αλλαγή  μπαταρίας.  

12. ΚΗΟ 5635 Απορριμματοφόρο: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει 

επισκευή φώτων, χερούλι  πόρτας  και αλλαγή καθρέπτη και  κρύσταλλου  φαναριού 

εμπρός.  

13. ΚΗΟ 6093 Απορριμματοφόρο: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει 

επισκευή  φώτων διακόπτη  προβολέα και  χερούλι  πόρτας.  

14. ΜΕ 62327 Γερανοφόρο: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει επισκευή  

φώτων,  μίζας και  αλλαγή πόλου μπαταρίας.  

15. ΜΕ 88161 Σάρωθρο: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει επισκευή  

φώτων και  φάρου.  

16. ΜΕ 117981 Πυροσβεστικό: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει επισκευή  

σειρήνας.  

17. ΜΕ 94682 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει επισκευή  

φώτων,  φόρτωση  μπαταριών.  

18. ΜΕ 42411 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ: Για το παραπάνω μηχάνημα έργου, θα πρέπει 

να γίνει  επισκευή κινητήρα, υδραυλικού  συστήματος  και  συστήματος  διεύθυνσης. 
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19. ΚΗΙ 3071 ΦΟΡΤΗΓΟ: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει σέρβις 

κινητήρα  και  λίπανση.  

20. ΜΕ 62327 ΓΕΡΑΝΟΣ: Για το παραπάνω μηχάνημα  έργου, θα πρέπει να γίνει  

σέρβις κινητήρα και επισκευή συστήματος  διεύθυνσης.  

21. ΚΗΙ 3022 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει  επισκευή  

συστήματος  ψύξης.  

22. ΚΗΙ 2221 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει 

σέρβις κινητήρα  επισκευή  καλοριφέρ και  υδραυλικής  μπουκάλας.  

23. ΚΗΙ 3092 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει σέρβις 

κινητήρα  και  λίπανση.  

24. ΚΗΗ 5520 ΝΤΑΛΙΚΑ-ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να 

γίνει  συντήρηση κινητήρα  και  κινητήρα  υπερκατασκευής.  

25. ΜΕ 42411 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει 

επισκευή  πήρου της  μπούμας  και της βάσης άρμοσης σφύρας. 

26. ΜΕ 42411 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει 

αντικατάσταση των πίσω  ελαστικών  (2 ελαστικά).  

27. ΚΗΙ 3088 ΚΑΔΟΦΟΡΟ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει 

αντικατάσταση των πίσω  ελαστικών   (4 ελαστικά).  

28. KHI 3020 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει 

αντικατάσταση ελαστικών, (4 ελαστικά).  

29. ΜΕ 62327 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει 

αντικατάσταση των ελαστικών,  (6 ελαστικά).  

30. ΚΗΙ 7310 ΦΟΡΤΗΓΟ: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση 

των ελαστικών εμπρός,  (2 ελαστικά). 

31. ΚΗΟ 6120 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει 

αντικατάσταση των  ελαστικών   (6 ελαστικά).  

32. ΚΗΙ 7307 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει 

αντικατάσταση των  ελαστικών   (6 ελαστικά).  

33. ΚΗΗ 2221 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ: Για το όχημα χρειάζεται πιστοποιητικό καλής 

λειτουργίας ψηφιακού ταχογράφου.  

34. ΚΗΟ 6171 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει  

προγραμματισμένη συντήρηση  κινητήρα, λίπανση και  επισκευή καθίσματος  

οδηγού, η οποία θα περιλαμβάνει εργασία και αντικατάσταση διαφόρων 

ανταλλακτικών. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 14 από 50 

35. ΚΗΙ 3022 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει καθάρισμα  

του  συστήματος  τροφοδοσίας  καυσίμου.  

36. ΚΗΙ 3195 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει 

προγραμματισμένη  συντήρηση  κινητήρα, επισκευές  σε  λεβιέ ταχυτήτων και στην 

καμπίνα του  οδηγού. 

37. ΜΕ 123806 ΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΕΡΓΟΥ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει  

προγραμματισμένη  λίπανση. 

38. ΜΕ 123806 ΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΕΡΓΟΥ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει  

ρύθμιση  λειτουργίας  κινητήρα. 

39. ΚΗΙ 3020 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  

συστήματος αυτολίπανσης, λίπανση  και έλεγχος  πέδησης. 

40. ΚΗΗ 2285 ΦΟΡΤΗΓΟ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει γενική 

προγραμματισμένη συντήρηση  κινητήρα και αλλαγή  δίσκο-πλατό. 

41. ΚΗΙ 3195 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει 

επισκευή  εξάτμισης, και  πίσω  μεγάλης  πόρτας. 

42. ΚΗΗ 2285 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΟΧΗΜΑ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει 

επισκευή ελαστικών. 

43. ΚΗΗ 2213 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει 

επισκευή πόρτας, προφυλακτήρα, εξάτμισης και ελαστικών. 

44. ΚΗΟ 6022 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει 

επισκευή στο πιστόλι  υψηλής  πίεσης. 

45. ΚΗΟ 6040 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει 

επισκευή  βάσης για τις μπουκάλες, λίπανση και επισκευή  υδραυλικού  συστήματος 

ανέλκυσης  κάδων. 

46. ΜΕ 30416 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή 

καθρέπτη και  βάσης του. 

47. ΚΗ0 6032 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει 

επισκευή  κεντρικού άξονα κίνησης, υδραυλικού  συστήματος   ανέλκυσης  κάδων και  

ξεμπλοκάρισμα πίσω τροχού. 

48. ΚΗΗ 5531 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή 

εξάτμισης. 

49. ΚΗΟ 6050 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει 

επισκευή  ελαστικών και  ντίζας γκαζιού. 

50. ΚΗΗ 2170 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή 

ελαστικών. 
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51. ΚΗΟ 6171 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει 

επισκευή  ελαστικών, υδραυλικού  συστήματος (μαρκούτσια),  ανέλκυσης  κάδων και 

καθάρισμα  ρεζερβουάρ. 

52. ΚΗΟ 6144 ΦΟΡΤΗΓΟ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή 

ελαστικών και  πόρτας  οδηγού. 

53. ΚΗΙ 3020 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή  

ελαστικών.  

54. ΜΕ 88161 ΣΑΡΩΘΡΟ: Για το παραπάνω όχημα  θα πρέπει να γίνει   επισκευή  

συστήματος  σάρωσης. 

55. ΚΗΟ 6120 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει 

επισκευή  ελαστικών και τροφοδοσίας  καυσίμου. 

56. ΜΕ 101575 ΣΑΡΩΘΡΟ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή 

φίλτρου  αέρος, καθρέπτη και  ανατροπής. 

57. ΜΕ 123806 ΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΕΡΓΟΥ: Για το παραπάνω όχημα θα πρέπει να γίνει 

επισκευή ελαστικών. 

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

− Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80, περί «εκτέλεσης έργων & προμηθειών 

των ΟΤΑ», 

− Την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί «παροχής οδηγιών 

για την εφαρμογή του ΠΔ 28/80», 

− Την υπ’ αριθμ. 3373/390/20-3-1975 απόφασης Υπουργού Προεδρίας, όπως 

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

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

− Το με ημερομηνία 25.11.2013 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 ΚΗΙ 3088 Καδοφόρου Απορριμμάτων στον κο Δέδε 

Ευάγγελο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, με ΑΦΜ 

027149979, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 559,65 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 172,20 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 387,45 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 
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2. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6040 Απορριμματοφόρου στην εταιρεία Λιάγκης 

Ν. & Ι. ΟΕ, μηχανουργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, με ΑΦΜ 

081180447, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 369,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

3. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 88161 Σαρώθρου στον κο Σιδέρη Ι. Μ. συντήρηση 

μηχανημάτων καθαρισμού, με έδρα στην Παιανία, οδός Φιλικής Εταιρείας 46, με 

ΑΦΜ 115308694, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, στο ποσό των 861,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 295,20 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 565,80 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

4. Αναθέτει την επισκευή ΚΗΟ 6171 Απορριμματοφόρου Οχήματος στον κο Γκίνη 

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

040226413, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 295,20 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 172,20 ευρώ σε βάρος 

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

5. Αναθέτει την επισκευή ΚΗΟ 6120 Απορριμματοφόρου Οχήματος στον κο Γκίνη 

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

040226413, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 73,80 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 73,80 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

6. Αναθέτει την επισκευή ΚΗΙ 3071 Φορτηγού στον κο Γκίνη Χρήστο, ηλεκτρολογείο 

αυτοκινήτων, με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, με ΑΦΜ 040226413, Δ.Ο.Υ. 

Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 86,10 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 86,10 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

7. Αναθέτει την επισκευή ΚΗΟ 6040 Απορριμματοφόρου Οχήματος στον κο Γκίνη 

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

040226413, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 381,30 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 123,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 258,30 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών. 

8. Αναθέτει την επισκευή ΚΗΗ 2221 Απορριμματοφόρου στον κο Δημητρίου Γιάννη, 

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

037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 129,15 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 129,15 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

9. Αναθέτει την επισκευή ΚΗΙ 3140 Φορτηγού στον κο Δημητρίου Γιάννη, 

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

037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 209,10 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 209,10 € σε βάρος του ΚΑ 35-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

10. Αναθέτει την επισκευή ΚΗΙ 7307 Απορριμματοφόρου στον κο Δημητρίου Γιάννη, 

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

037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 264,45 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 264,45 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

11. Αναθέτει την επισκευή ΚΗΙ 7311 Λεωφορείου στον κο Δημητρίου Γιάννη, 

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

037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 184,50 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 184,50 € σε βάρος του ΚΑ 15-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

12. Αναθέτει την επισκευή ΚΗΟ 5635 Απορριμματοφόρου στον κο Δημητρίου Γιάννη, 

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

037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 325,95 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 325,95 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

13. Αναθέτει την επισκευή ΚΗΟ 6093 Απορριμματοφόρου στον κο Δημητρίου Γιάννη, 

ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, με έδρα Β. Αλεξάνδρου, στην Κερατέα, με ΑΦΜ 
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037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 184,50 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

14. Αναθέτει την επισκευή ΜΕ 62327 Γερανοφόρου στον κο Δημητρίου Γιάννη, 

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

037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 301,35 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 301,35 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

15. Αναθέτει την επισκευή ΜΕ 88161 Σαρώθρου στον κο Δημητρίου Γιάννη, 

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

037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 92,40 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 98,40 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

16. Αναθέτει την επισκευή ΜΕ 117981 Πυροσβεστικού Οχήματος στον κο Δημητρίου 

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

037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 92,25 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 92,25 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

17. Αναθέτει την επισκευή ΜΕ 94682 Γκρέιντερ στον κο Δημητρίου Γιάννη, 

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

037772474, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 98,40 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

18. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 42411 Μηχανήματος Έργου στον κο Ρώμα Σπύρο, 

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

125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 2.478,45 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.353,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 1.125,45 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 
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19. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 3071 Φορτηγού στον κο Ρώμα Σπύρο, συνεργείο 

αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, 

Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 1.137,75 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 553,50 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 584,25 € σε βάρος του 

ΚΑ 25-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

20. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 62327 Γερανοφόρου Οχήματος στον κο Ρώμα 

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

ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 2.686,32 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.353,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 1.333,32 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

21. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3022 Λεωφορείου στον κο Ρώμα Σπύρο, 

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

125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 221,40 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 86,10 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 135,30 € σε βάρος του 

ΚΑ 10-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

22. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 2221 Απορριμματοφόρου στον κο Ρώμα Σπύρο, 

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

125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 2.533,80 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.512,90 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 1.090,90 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

23. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3092 Επιβατικού Οχήματος στον κο Ρώμα Σπύρο, 

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

125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 340,71 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 135,30 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 205,41 € σε βάρος του 

ΚΑ 10-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 
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24. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5520 Επικαθήμενου (Νταλίκα) στον κο Ρώμα 

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

ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 3.045,48 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 1.999,98 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

25. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 42411 Μηχανήματος Έργου στην εταιρεία Λιάγκης 

Ν. & Ι. ΟΕ, μηχανουργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, με ΑΦΜ 

081180447, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 528,90 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 528,90 € σε βάρος του ΚΑ 30-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

26. Αναθέτει την αντικατάσταση δύο (2) ελαστικών στο ΜΕ 42411 Μηχάνημα Έργου 

στον κο Πέππα Μιλτ. Επαμεινώνδα, εμπόριο ελαστικών - βουλκανιζατέρ, με έδρα 

στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 21, με ΑΦΜ 066072422, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 

(Λαυρίου), στο ποσό των 1.353,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.353,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την προμήθεια των ελαστικών. 

27. Αναθέτει την αντικατάσταση τεσσάρων (4) ελαστικών στο ΚΗΙ 3088 Καδοφόρο 

Όχημα στον κο Πέππα Μιλτ. Επαμεινώνδα, εμπόριο ελαστικών - βουλκανιζατέρ, με 

έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 21, με ΑΦΜ 066072422, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 

(Λαυρίου), στο ποσό των 1.943,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.943,40 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την προμήθεια των ελαστικών. 

28. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3020 Επικαθήμενου στον κο Λιέπουρη 

Παναγιώτη, εμπορία ελαστικών – βουλκανιζατέρ, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών 

– Σουνίου & 28ης Οκτωβρίου, με ΑΦΜ 022119600,  Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο 

ποσό των 2.600,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 2.600,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την προμήθεια των ελαστικών. 

29. Αναθέτει την αντικατάσταση έξι (6) ελαστικών στο ΜΕ 62327 Γερανοφόρο Όχημα 

στον κο Πέππα Μιλτ. Επαμεινώνδα, εμπόριο ελαστικών - βουλκανιζατέρ, με έδρα 

στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 21, με ΑΦΜ 066072422, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 

(Λαυρίου), στο ποσό των 1.590,09 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 1.590,09 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την προμήθεια των ελαστικών. 

30. Αναθέτει την αντικατάσταση δύο (2) ελαστικών στο ΚΗΙ 7310 Φορτηγό στον κο 

Πέππα Μιλτ. Επαμεινώνδα, εμπόριο ελαστικών - βουλκανιζατέρ, με έδρα στην 

Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 21, με ΑΦΜ 066072422, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), 

στο ποσό των 910,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 920,20 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την προμήθεια των ελαστικών. 

31. Αναθέτει την αντικατάσταση έξι (6) ελαστικών του ΚΗΟ 6120 Απορριμματοφόρου 

στον κο Λιέπουρη Παναγιώτη, εμπορία ελαστικών – βουλκανιζατέρ, με έδρα στην 

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

Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 2.472,30 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 2.472,30 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την προμήθεια των ελαστικών. 

32. Αναθέτει την αντικατάσταση έξι (6) ελαστικών του ΚΗΙ 7307 Απορριμματοφόρου 

στον κο Λιέπουρη Παναγιώτη, εμπορία ελαστικών – βουλκανιζατέρ, με έδρα στην 

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

Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 2.988,90 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 2.988,90 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την προμήθεια των ελαστικών. 

33. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2221 Απορριμματοφόρου στον κο Καλιντζή 

Βασίλειο, εμπορία – επισκευές ταχογράφων, με έδρα Καρ. Δημητρίου 229, με ΑΦΜ 

044010304, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, στο ποσό των 123,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

34. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6171 Απορριμματοφόρου στον κο Λουκά 

Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων – ανταλλακτικά, με έδρα στο Λαύριο, οδός 

Άγγελου Βελώνη, με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 

1.156,88 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει ποσού 369,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 787,88 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 
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35. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3022 Λεωφορείου στον κο Λουκά Μοσχονά, 

συνεργείο αυτοκινήτων – ανταλλακτικά, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, 

με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 55,85 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει ποσού 55,85 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6671 του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου οικονομικού έτους 2013 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

36. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3195 Απορριμματοφόρου στον κο Λουκά 

Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων – ανταλλακτικά, με έδρα στο Λαύριο, οδός 

Άγγελου Βελώνη, με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 

1.464,23 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει ποσού 430,50 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 1.033,73 ευρώ σε 

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

37. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 123806 Μηχανήματος Έργου στον κο Λουκά 

Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων – ανταλλακτικά, με έδρα στο Λαύριο, οδός 

Άγγελου Βελώνη, με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 

135,57 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει ποσού 49,20 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 86,37 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

38. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 123806 Μηχανήματος Έργου στον κο Λουκά 

Μοσχονά, συνεργείο αυτοκινήτων – ανταλλακτικά, με έδρα στο Λαύριο, οδός 

Άγγελου Βελώνη, με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 

59,82 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει ποσού 59,82 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6671 του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου οικονομικού έτους 2013 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

39. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3020 Επικαθήμενου στον κο Λουκά Μοσχονά, 

συνεργείο αυτοκινήτων – ανταλλακτικά, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, 

με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 153,75 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει ποσού 153,75 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

40. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2285 Φορτηγού στον κο Λουκά Μοσχονά, 

συνεργείο αυτοκινήτων – ανταλλακτικά, με έδρα στο Λαύριο, οδός Άγγελου Βελώνη, 
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με ΑΦΜ 069292880, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 1.135,50 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει ποσού 369,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6263 του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 766,50 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 35-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

41. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3195 Απορριμματοφόρου στον κο Δούνη Νικόλαο, 

βουλκανιζατέρ – ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο Λαύριο, οδός 

Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 

220,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 180,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 40,00 € σε βάρος του ΚΑ 

20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

42. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2285 Ημιφορτηγού Οχήματος στον κο Δούνη 

Νικόλαο, βουλκανιζατέρ – ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο 

Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο 

ποσό των 105,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 60,00 € σε βάρος του ΚΑ 35-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 45,00 € σε βάρος του ΚΑ 

35-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

43. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2213 Απορριμματοφόρου στον κο Δούνη 

Νικόλαο, βουλκανιζατέρ – ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο 

Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο 

ποσό των 300,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 230,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 70,00 € σε βάρος του ΚΑ 

20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

44. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6022 Πυροσβεστικού Οχήματος στον κο Δούνη 

Νικόλαο, βουλκανιζατέρ – ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο 

Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο 

ποσό των 60,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 60,00 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία. 

45. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6040 Απορριμματοφόρου στον κο Δούνη 

Νικόλαο, βουλκανιζατέρ – ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο 
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Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο 

ποσό των 265,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 190,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 75,00 € σε βάρος του ΚΑ 

20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

46. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 30416 Γερανοφόρου Οχήματος στον κο Δούνη 

Νικόλαο, βουλκανιζατέρ – ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο 

Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο 

ποσό των 180,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 150,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 30,00 € σε βάρος του ΚΑ 

20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

47. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6032 Απορριμματοφόρου στον κο Δούνη 

Νικόλαο, βουλκανιζατέρ – ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο 

Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο 

ποσό των 410,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 320,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 90,00 € σε βάρος του ΚΑ 

20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

48. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5531 Βυτιοφόρου στον κο Δούνη Νικόλαο, 

βουλκανιζατέρ – ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο Λαύριο, οδός 

Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 

110,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 70,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 40,00 € σε βάρος του ΚΑ 

20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

49. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6050 Απορριμματοφόρου στον κο Δούνη 

Νικόλαο, βουλκανιζατέρ – ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο 

Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο 

ποσό των 360,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 140,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 220,00 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

50. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2170 Ημιφορτηγού στον κο Δούνη Νικόλαο, 

βουλκανιζατέρ – ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο Λαύριο, οδός 
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Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 

35,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 10,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 15,00 € σε βάρος του ΚΑ 

20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

51. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6171 Απορριμματοφόρου στον κο Δούνη 

Νικόλαο, βουλκανιζατέρ – ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο 

Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο 

ποσό των 1.002,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 780,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 222,00 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

52. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6144 Φορτηγού στον κο Δούνη Νικόλαο, 

βουλκανιζατέρ – ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο Λαύριο, οδός 

Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 

250,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 120,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 130,00 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

53. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3020 Επικαθήμενου στον κο Δούνη Νικόλαο, 

βουλκανιζατέρ – ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο Λαύριο, οδός 

Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 

130,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 60,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 70,00 € σε βάρος του ΚΑ 

20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

54. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 88161 Μηχανικού Σαρώθρου στην εταιρεία Τάκης 

Δ. Λυμπερόπουλος Μον. ΕΠΕ, με έδρα Καλλιρρόης 130, Αθήνα, με ΑΦΜ 

095018418, Δ.Ο.Υ. Ε’ Αθηνών, στο ποσό των 1.378,83 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

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

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 763,83 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

55. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6120 Απορριμματοφόρου στον κο Δούνη 

Νικόλαο, βουλκανιζατέρ – ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο 
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Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο 

ποσό των 280,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 210,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 70,00 € σε βάρος του ΚΑ 

20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

56. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 101575 Μηχανικού Σαρώθρου στον κο Δούνη 

Νικόλαο, βουλκανιζατέρ – ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο 

Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο 

ποσό των 310,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 270,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 40,00 € σε βάρος του ΚΑ 

20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

57. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 123806 Μηχανήματος Έργου στον κο Δούνη 

Νικόλαο, βουλκανιζατέρ – ευθυγράμμιση, εμπορία ανταλλακτικών, με έδρα στο 

Λαύριο, οδός Ιπποκράτους, με ΑΦΜ 035402025, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο 

ποσό των 480,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 340,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 140,00 € σε βάρος του 

ΚΑ 30-6672 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

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

εργασιών επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών. 

59. Τα σχετικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στα ονόματα των αναδόχων και με 

βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Εκτός του ΦΠΑ, κάθε είδους φόροι, εισφορές, 

κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του 
Κληροδοτήματος «Ευλαμπίας Μουσαγιά» υπέρ του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:203/2013    

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 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 ‘’Κληροδοτήματος 

Ευλαμπίας Μουσαγιά’’ Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ:26542/26.11.2013 εισήγηση της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
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 Ο Δήμος Λαυρεωτικής τυγχάνει διαχειριστής του κληροδοτήματος Ευλαμπίας 

Μουσαγιά το οποίο περιλαμβάνει ως μόνο περιουσιακό στοιχείο ένα 

οροφοδιαμέρισμα στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Ρήγα Φεραίου 55-57. 

 Η σύσταση του κληροδοτήματος έγινε το έτος 1975 και η βούληση της 

διαθέτιδος σύμφωνα με την διαθήκη της, είναι “να συντηρεί ή να βοηθάει δύο γέροντες 

απόρους κατοίκους Λαυρίου”. 

 Το κληροδότημα διέπεται από τις διατάξεις του Α.Ν.2039/1939 και αποτελεί 

σύμφωνα με το άρθρο 96 του ως άνω Α.Ν. «Κεφάλαιο αυτοτελούς διαχειρίσεως» 

διακεκριμένο περιουσιακό στοιχείο της λοιπής περιουσίας του Δήμου. 

 Η διαχείριση του κληροδοτήματος και η βούληση της κληρονομηθείσας 

υλοποιούνται από το δημοτικό συμβούλιο, και η εποπτεία της διαχειρίσεως ασκείται 

από το υπουργείο οικονομικών(άρθρα 88 και 97 Α.Ν.2039/1939) και ήδη απ την 

διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων, ενώ ο δήμος ως διαχειριστής του 

κληροδοτήματος, πρέπει να υποβάλλει ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό 

αρμοδίως (άρθρα 101 και 104 ιδίου Α.Ν). 

 Λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό έγγραφο το οποίο αναφέρει ότι ο 

προϋπ0ολογισμός του κληροδοτήματος πρέπει να υποβάλλεται προς έγκριση 3 μήνες 

πριν την έναρξη του έτους. 

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι το ποσό των 1.500 ευρώ που έχει εγγραφεί και  αφορά 

την συντήρηση του κτηρίου θα δαπανηθεί για απρόβλεπτες ζημιές που θα 

προκύψουν λόγω της παλαιότητας του ακινήτου. 

 Κατόπιν των παραπάνω σας υποβάλλουμε τον προϋπολογισμό οικονομικού 

έτους 2014 του κληροδοτήματος Ευλαμπίας Μουσαγιά, και παρακαλούμε για την 

έγκρισή του. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ 2014 
 

Ε Σ Ο Δ Α 

Κ.Α Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Π Ο Σ Ο 

0211 Τόκοι καταθέσεων 70,00 

5111 Χρηματικό υπόλοιπο 4.850,00 

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 4.920,00 

 
Ε Ξ Ο Δ Α 

Κ.Α Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α  Π Ο Σ Ο 

6261 Συντήρηση-επισκευή κτιρίου 1.500,00 

6277 Κοινόχρηστα διαμερίσματος 1.400,00 
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6733 Χρηματικό βοήθημα 2 απόρων γερόντων κατοίκων 
Λαυρίου 

2.020,00 

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 4.920,00 

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

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,  

- την από 28.04.1972 ιδιόγραφη διαθήκη της Ευλαμπίας Μουσαγιά που 

δημοσιεύθηκε νόμιμα με το αρ. 59/09.01.1975 πρακτικό συνεδρίασης του 

Πρωτοδικείου Αθηνών και εγκατέστησε ως κληρονόμο της το Δήμο Λαυρεωτικής, 

- τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939 περί «τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και 

κωδικοποιήσεως των νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το κράτος και 

υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληροδοσιών και δωρεών» και 

ειδικότερα των άρθρων 101 & 104 αυτού, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 3 

παρ.1 του Β.Δ/τος 20/22.12.39, 

- την υπ’ αριθμ.26542/26.11.2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
προελέγχει τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2014 του 

Κληροδοτήματος «Ευλαμπίας Μουσαγιά» της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, 

όπως αυτός εμφανίζεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και υποβάλλει αυτόν 

προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες διοδίων 
Αττικής Οδού 
Αρ. Απόφ.:204/2013    

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 «έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες διοδίων Αττικής 

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

26414/22.11.2013 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα 

κατωτέρω: 

«Σας γνωρίζουμε ότι  για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής με 

αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΗ 2226, ΚΗΙ 3165, ΚΗΗ 5520 και ΚΗΙ 3092, απαιτείται η 

καταβολή της δαπάνης του ποσού των 1.110,00 ευρώ στο όνομα μόνιμου υπαλλήλου 

του Δήμου Λαυρεωτικής, για την πληρωμή των διοδίων της Αττικής Οδού. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με τα 

άρθρα 32, 34,37 του από 17-5-59 Β.Δ/τος παρακαλούμε όπως εγκρίνετε: 
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1- τη διάθεση πίστωσης ποσού 210,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6411 και ποσού 

900,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013. 

2- την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του 

μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, Χρήστου Μπογιατζόγλου, ΔΕ35- 

Δενδροκηπουρών, με βαθμό Γ’. 

Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού από τον ανωτέρω αναφερόμενο υπάλληλο 

παρακαλούμε να ορισθεί τρίμηνη από την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος 

προπληρωμής». 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 

του από 17.05.59 Β.Δ/τος, 

− το αριθμ. πρωτ: 26414/22.11.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 210,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6411 και 

ποσού 900,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013 και την έκδοση ισόποσων χρηματικών 

ενταλμάτων προπληρωμής, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου, Χρήστου 

Μπογιατζόγλου, ΔΕ35 - Δενδροκηπουρών, με βαθμό Γ’, για την πληρωμή των 

διοδίων της Αττικής Οδού 

Β. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω 

υπάλληλο, μέχρι την 17.04.2014. 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού και έγκριση δαπάνης για το χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής 285Α/2013 
Αρ. Απόφ.:205/2013    

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 «απόδοσης λογαριασμού και έγκρισης δαπάνης για το χρηματικό ένταλμα 

πληρωμής 285Α/2013», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ 

αριθμ. πρωτ:27396/06.12.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το 

οποίο: 

«Με την υπ’ αριθμ. 180/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση 

της πίστωσης ποσού 4.905,24 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7311.009 του 
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προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2013, προκειμένου να γίνει η 

σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης της ΔΕΗ ΑΕ του Βρεφονηπιακού 

Σταθμού που βρίσκεται επί των οδών Στράβωνος & Ανωνύμου στο Ο.Τ. 203 στην 

πόλη του Λαυρίου. 

Με την ίδια απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής ο υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Στόμης Κωνσταντίνος, ΔΕ 24 

Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Γ’ . 

Τέλος, στην ίδια απόφαση ορίστηκε ότι η απόδοση του λογαριασμού θα πρέπει να 

γίνει εντός τριμήνου από την ημερομηνία λήψης της απόφασης, δηλαδή μέχρι την 

12.03.2014.  

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως 

αποδεικτικά για την κίνηση των πληρωμών και τα οποία επισυνάπτονται και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 4.905,24 ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου 

από υπολόγου της διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του 

λογαριασμού». 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 

του από 17.05.59 Β.Δ/τος, 

− την υπ’ αριθμ.180/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το αριθμ. πρωτ:27396/06.12.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας, 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α - Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού έτσι όπως υποβλήθηκε από την Οικονομική 

Υπηρεσία του Δήμου μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Β - Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής Στόμη Κωνσταντίνο, ΔΕ 24 

Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Γ’, από υπόλογο της διαχείρισης του ποσού των 4.905,24 

ευρώ, το οποίο είχε διατεθεί για τη σύνδεση του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού επί 

των οδών Στράβωνος & Ανωνύμου, στο Ο.Τ. 203 της πόλης του Λαυρίου με το 

δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης της ΔΕΗ. 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 26517/25.11.2013 
αίτημα του κου Β. Γαβριηλίδη για διευθέτηση οφειλής μισθώματος 
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Αρ. Απόφ.:206/2013 
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 «λήψης απόφασης σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 26517/25.11.2013 αίτημα του 

κου Β. Γαβριηλίδη για διευθέτηση οφειλής μισθώματος» έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ:26517/25.11.2013 αίτησή του, η οποία αποτελεί 

συνέχεια της με αρ. πρωτ: 4691/23.03.2013 προηγούμενης αίτησής του για το ίδιο 

θέμα, ο κος Βασίλης Γαβριηλίδης, μισθωτής του Δήμου, υποβάλλει σχετικώς με την 

οφειλή του προς το Δήμο τα ακόλουθα αιτήματα: 

- Εξώδικο συμβιβασμό της βεβαιωμένης οφειλής με διακανονισμό σε δόσεις 

- Μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος 

- Αντικατάσταση του εγγυητή 

- Απαλλαγή της αύξησης 20% που συνοδεύει τη μονομερή εκ μέρους του 

παράταση μίσθωσης. 

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

27231/05.12.2013 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας, 

σύμφωνα με την οποία: 

«Σε συνέχεια της 6051/2-4-2013 εισηγήσεως μας έχουμε να σας εκθέσουμε τα 

ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας η οφειλή του κ. Β. Γαβριηλίδη 

από μισθώματα στις 11/4/2013, ήταν 150.427,20 € πλέον προσαυξήσεων 

εκπρόθεσμης καταβολής και αφορούσε μισθώματα από 12/1/2012 έως 11/4/2013. 

Μετά την  4691/14-3-2013 αίτηση του και την υπ’ αριθμ. 76/2013 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής  ο κ. Β. Γαβριηλίδης κατέβαλε στο ταμείο του Δήμου στις 

21/5/2013 το ποσό των 7.000,01 € (Διπλότυπα είσπραξης 898 & 910/2013) και στις 

4/7/2013 το ποσό των 6.999,63 € (Διπλότυπα είσπραξης 1557, 1558, 1559 & 

1560/2013). Επίσης στις 27/9/2013 παρακρατήθηκε το ποσό των 894,69 € 

(Διπλότυπα είσπραξης 2514 & 2520/2013) από εξόφληση τιμολογίου.  

Η  Οικονομική Υπηρεσία  είναι υποχρεωμένη για ληξιπρόθεσμες οφειλές να λαμβάνει 

αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και ως εκ τούτου στις 31/7/2013 απεστάλη  στους κ.κ. 

Β. Γαβριηλίδη – μισθωτή και Σ. Νικολάου – εγγυητή, η υπ’ αρίθμ. 17113 ατομική 

ειδοποίηση  για εξόφληση της οφειλής και κατόπιν παραγγελία (αρ. πρωτ 23149/14-

10-2013) προς Δικαστικό Επιμελητή για αναγκαστική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης 

περιουσίας.  
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Μετά τις υπ’ αρίθμ. 996 και 997/13-11-2013 εκθέσεις του  Δικαστικού Επιμελητή για 

αναγκαστική κατάσχεση ακίνητης περιουσίας των ανωτέρω οφειλετών, ο κ. Β. 

Γαβριηλίδης στις 21/11/2013 προσήλθε στο ταμείο του Δήμου και κατέβαλλε το ποσό 

των 50.008 € (Διπλότυπα είσπραξης 3252, 3253 & 3254/2013). 

Επίσης μας ενημέρωσε ότι έχει καταβάλλει ανάλογα ποσά και στην Τράπεζα Alpha 

Bank στον ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό 10246/14-5-2007 μεταξύ της ΔΕΑΛ και 

της εν λόγω τράπεζας  σύμφωνα με την από 26/2/2010 Σύμβαση παροχής ενεχύρου 

– εκχωρήσεων απαιτήσεων.  

Μετά το υπ’ αρίθμ. 26716/2013 έγγραφό μας η τράπεζα μας χορήγησε την κίνηση του 

παραπάνω λογαριασμού όπου εμφανίζονται οι παρακάτω πληρωμές: 

1/7/2013 κατάθεση επιταγών 10.000 

2/9/2013 κατάθεση επιταγών 15.000 

16/9/2013 Γαβριηλίδης Βασίλειος 14.000 

30/9/2013 κατάθεση επιταγών 5.000 

21/10/2013 κατάθεση επιταγών 7.000 

31/10/2013 κατάθεση επιταγών 5.000 

20/11/2013 κατάθεση επιταγών 7.000                        Σύνολο 63.000,00 €  
Από αυτά  το ποσό των 35.000 € αφορά οφειλόμενα μισθώματα στην ΔΗΚΕΔΗΛ 

δηλαδή μισθώματα έως το τέλους  έτους 2011 τα οποία διαχειρίζεται ο εκκαθαριστής 

της Δημοτικής Επιχείρησης και το ποσό των 28.000 € οφειλόμενα μισθώματα στον 

Δήμο, τα οποία αφαιρέθηκαν από τα βεβαιωμένα μισθώματα (Διπλότυπα είσπραξης 

3347, 3348/2013). 

Μετά τις  παραπάνω πληρωμές  η οφειλή του κ. Γαβριηλίδη είναι 133.724,60 € πλέον 

χαρτοσήμου και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και αφορά ένα υπόλοιπο 

μισθώματος 12/9/2012–11/10/2012 και  τα ακόλουθα μισθώματα έως και 11/10/2013. 

Κατόπιν των παραπάνω και σε συνέχεια της υπ’ αρίθμ. 6051/2-4-2013 εισηγήσεως 

μας και ειδικότερα όσον αφορά το θέμα της  επαναδιαπραγμάτευσης του μισθώματος 

σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν.4071/2012 

(ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012), με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που 

λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, 

επιτρέπεται η μείωση του ύψους των μισθωμάτων ακινήτων που εκμισθώνουν οι 

δήμοι με συμβάσεις που έχουν συναφθεί έως την 1η Ιουνίου 2010, κατόπιν σχετικής 

αίτησης του μισθωτή, στην οποία θα προβάλλονται ειδικοί και ορισμένοι λόγοι και 

εφόσον το μίσθωμα δεν είναι ήδη χαμηλό σύμφωνα με τις τιμές αγοράς. Το ποσοστό 

της μείωσης καθορίζεται βάσει αντικειμενικών στοιχείων και οικονομικών συνθηκών 
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της αγοράς και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του μισθώματος που καταβάλλεται. 

Η διάρκεια της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος και δύναται να 

ανανεώνεται με όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανά έτος, εφόσον 

συνεκτιμηθούν οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες». 

Επιπλέον, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στην από 28.11.2013 

γνωμοδότησή του αναφέρει: 

«….σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1, περ.ιδ του Ν.3852/2010 

«Καλλικράτης», όταν το αντικείμενο του συμβιβασμού υπερβαίνει το ποσό των 

30.000,00 ευρώ, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται σχετικώς στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, το οποίο και τελικώς αποφασίζει για το συμβιβασμό ή μη. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.4 του Ν.4071/2012 «με ειδικά 

αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η μείωση του ύψους 

των μισθωμάτων ακινήτων που εκμισθώνουν οι δήμοι με συμβάσεις που έχουν 

συναφθεί έως την 1η Ιουνίου 2010, κατόπιν σχετικής αίτησης του μισθωτή, στην 

οποία θα προβάλλονται ειδικοί και ορισμένοι λόγοι και εφόσον το μίσθωμα δεν είναι 

ήδη χαμηλό σύμφωνα με τις τιμές αγοράς. Το ποσοστό της μείωσης καθορίζεται βάσει 

αντικειμενικών στοιχείων και οικονομικών συνθηκών της αγοράς και δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 20% του μισθώματος που καταβάλλεται. Η διάρκεια της μείωσης δεν 

μπορεί να υπερβεί το ένα έτος και δύναται να ανανεώνεται με όμοια απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου ανά έτος, εφόσον συνεκτιμηθούν οι επικρατούσες οικονομικές 

συνθήκες….» 

Με βάση τα ανωτέρω αναφερθέντα και την εκφρασθείσα άποψη της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, με την οποία συμφωνώ, η οποία και προσδιορίζει το 

επακριβές υπόλοιπο της οφειλής στο ποσό των 133.274,60 ευρώ, έχω τη γνώμη ότι: 

Ι. Ασχέτως των άλλων αιτημάτων με τα οποία θα ασχοληθούν και των αρμοδιοτήτων 

που θα ασκήσουν κατά τα προαναφερθέντα η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό 

Συμβούλιο λ.χ. αποδοχή εξώδικου συμβιβασμού, προσδιορισμός δόσεων, κλπ, 

πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία αποδόσεως του μισθίου (έξωση) προς 

περαιτέρω διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου, ώστε να υπάρχει ανά πάσα 

στιγμή η δυνατότητα εκτέλεσης της απόφασης (λ.χ. σε περίπτωση αθέτησης των 

όρων του συμβιβασμού).  

ΙΙ. Το ποσοστό της μείωσης του μισθώματος, σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες 

ισχύουσες διατάξεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του μισθώματος που 

καταβάλλεται. Οι ίδιες διατάξεις αποκλείουν εμμέσως την αναδρομική εφαρμογή τους, 
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πλην όμως να σημειωθεί ότι το σχετικό αίτημα είχε υποβληθεί εγγράφως από 

24.03.2013. 

ΙΙΙ. Η αντικατάσταση του εγγυητή της μίσθωσης, μπορεί να γίνει δεκτή, υπό τον όρο 

της ταυτόχρονης συναινετικής παροχής εκ μέρους του εμπράγματης ασφάλειας για τη 

μέχρι σήμερα συνολική οφειλή του μισθωτή προς το Δήμο. 

IV. Η επιπρόσθετη απαλλαγή του αιτούντος από την υποχρέωση προσφοράς 

αύξησης 20% επί του τρέχοντος μισθώματος για την ισχύ της μονομερούς παράτασης 

της μίσθωσης, θεωρώ ότι δεν πρέπει να κριθεί ότι αντιστρατεύεται τη διάταξη του 

άρθρου 9 παρ.4 του Ν.4071/2012 για μείωση του μισθώματος μέχρι και 20% αλλά ότι 

πρέπει να κριθεί αυτοτελώς και εν όψει των κρατουσών οικονομικών συνθηκών, που 

είναι κατά πολύ δυσμενέστερες από εκείνες του χρόνου συντάξεως του μισθωτηρίου 

συμβολαίου με τη Δημοτική Επιχείρηση (30.03.2007)». 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1, περ.ιδ του Ν.3852/2010, 

− Τις διατάξεις  του άρθρου 9 παρ.4 του Ν.4071/2012, 

− Τίς υπ’ αριθμ. πρωτ: 4691/23.03.2013 και 26517/25.11.2013 αιτήσεις του κου Β. 

Γαβριηλίδη, 

− Την αριθμ. πρωτ: 27231/05.12.2013 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, 

− Την από 28.11.2013 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο: 

Α) τον εξώδικο συμβιβασμό της  βεβαιωμένης οφειλής του ανωτέρω μισθωτή ποσού 

133.724,60 ευρώ (πλέον χαρτοσήμου και προσαυξήσεων) σε δώδεκα (12) μηνιαίες 

δόσεις αρχής γενομένης από της εγκρίσεως από το Δημοτικό Συμβούλιο, με τη 

σύγχρονη καταβολή του τρέχοντος μηνιαίου μισθώματος. 

Β) τη μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος ύψους 11.000,00 ευρώ κατά 20%, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.4 του Ν.4071/2012. 

Γ) την αντικατάσταση του μέχρι σήμερα εγγυητή της μισθώσεως κου Στυλιανού 

Νικολάου από τον κο Ιωάννη Ψαρράκη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ: 

27612/09.12.2013 δήλωση αποδοχής αυτού, υπό τον όρο της ταυτόχρονης 

συναινετικής παροχής εκ μέρους του εμπράγματης ασφάλειας για τη μέχρι σήμερα 

συνολική οφειλή του μισθωτή προς το Δήμο. 
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Δ) την απαλλαγή του αιτούντος μισθωτή από την υποχρέωση προσφοράς αύξησης 

20% επί του τρέχοντος μισθώματος για την ισχύ της μονομερούς παράτασης της 

μίσθωσης, λόγω των κρατουσών οικονομικών συνθηκών. 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση από το 
Δήμο ακινήτου για τη μεταστέγαση και λειτουργία του 3ου Νηπιαγωγείου 
Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 
Αρ. Απόφ.:207/2013    

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 όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο ακινήτου 

για τη μεταστέγαση και λειτουργία του 3ου Νηπιαγωγείου Δημοτικής Ενότητας 

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

1. το υπ’ αριθμ. 4/2013 πρακτικό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 

«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» σχετικά με τη λήψη απόφασης για 

τη διενέργεια διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 3ου 

Νηπιαγωγείου στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας. 

2. την υπ’ αριθμ. 139/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε 

η διενέργεια ανοικτής δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου (άρθρο 194 του 

Ν.3852/010). 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), περί 

«Κύρωσης του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». 

− Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010), περί «Νέας 

Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

− Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 (ΦΕΚ 77/Α/30.03.1981). 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής να προχωρήσουν στην κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 

ανοικτής δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο ακινήτου για τη μεταστέγαση του 

3ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας. 

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

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
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- Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας», 

- Τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981, 

- Το υπ’ αριθμ. 4/2013 πρακτικό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 

«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», 

- Την αριθμ. 139/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο 

ακινήτου για τη μεταστέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας 

Κερατέας, ως κατωτέρω: 

«Εκτίθεται σε φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση από το Δήμο 

ακινήτου για τη μεταστέγαση και λειτουργία του 3ου Νηπιαγωγείου Δ.Ε. Κερατέας. Το 

ακίνητο πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια των οδών: Πραξιτέλους- Σίνα & 

Θεμιστοκλέους - Αθηνάς. Σε περίπτωση μη εύρεσης ακινήτου προς μίσθωση εντός 

των προαναφερομένων οδών, επιτρέπεται η μίσθωση άλλου ακινήτου πλησίον των 

οδών αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Το προαναφερόμενο ακίνητο πρέπει να είναι ισόγειο, να έχει εμβαδόν μέχρι 150τ.μ. 

και εν γένει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (υδραυλική, 

ηλεκτρολογική εγκατάσταση και αποχέτευση, θέρμανση, πυρασφάλεια κλπ). Επίσης, 

η οικοδομική του άδεια να επιτρέπει την προαναφερόμενη χρήση, έστω και με 

κατάλληλη αλλαγή. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Το ακίνητο πρέπει να παραδοθεί εντός ……………….. το αργότερο από την 

υπογραφή του μισθωτηρίου.  

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Για τυχόν καθυστερημένη παράδοση του προς μίσθωση κτιρίου θα συμφωνηθεί στο 

μισθωτήριο που θα καταρτισθεί, ποινική ρήτρα τουλάχιστον 100 € την ημέρα.  

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Η διάρκεια της μίσθωσης αυτής ορίζεται 6ετής αρχομένη από την παράδοση και 

παραλαβή που θα βεβαιωθεί με σχετικό πρωτόκολλο. Ο Δήμος δικαιούται να 

αποχωρήσει από το μίσθιο οποτεδήποτε με προειδοποίηση τουλάχιστον 3 μηνών και 

για οποιονδήποτε λόγο.  

ΑΡΘΡΟ 5ο 
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Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών 

(άρθρο 1 ΠΔ 270/81), στα γραφεία του Δήμου στην Κερατέα, την ημέρα και ώρα που 

θα οριστεί από τον κο .Δήμαρχο με δημοσίευση διακηρύξεως κατά την ισχύουσα 

Νομοθεσία.  

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Όσοι θέλουν να διαγωνιστούν οφείλουν, πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία που 

θα ορισθεί για την διενέργεια της δημοπρασίας, να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με 

πληρεξούσιο που θα έχει έγγραφο πληρεξουσιότητας, αίτηση προς την Οικονομική 

Επιτροπή. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται αντίγραφο συμβολαίου 

ιδιοκτησίας με λεπτομερή περιγραφή του προσφερόμενου χώρου καθώς επίσης και 

σχεδιάγραμμα κάτοψης αυτού, επίσης η υποβολή της αίτησης αποτελεί αμάχητο 

τεκμήριο ότι, έλαβε γνώση όλων των όρων τους οποίους και ανεπιφύλακτα 

αποδέχεται και προς τους οποίους προσχωρεί άνευ αντιρρήσεως. Θα πρέπει να 

παρέχεται ευχέρεια επισκέψεως του χώρου από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία 

θα καθορίσει με πράξεις της, ποιοι από τους προσφερόμενους χώρους δεν πληρούν 

τις κατά τα παραπάνω προϋποθέσεις, για το λόγο αυτό δε δύναται να μετάσχουν στη 

δημοπρασία.  

Η πράξη της αυτή θα είναι ανέκκλητη και απρόσβλητη. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Όσοι επιθυμούν να διαγωνισθούν οφείλουν να καταθέσουν εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής ….. ευρώ η οποία θα τους επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση του 

διαγωνισμού, εκτός του τελευταίου μειοδότη, στον οποίο θα επιστραφεί με την 

υπογραφή του Μισθωτηρίου Συμφωνητικού. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να υποβάλλει την αίτηση που 

αναφέρεται στο άρθρο 6 καθώς και βεβαίωση ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου από 

οποιαδήποτε αιτία.  

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά με τη σειρά εκφωνήσεως 

του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. 

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, ενώ οι επόμενοι μειοδότες θα 

προσφέρουν επί της τελευταίας μειοδοσίας και κατωτέρω της προσφοράς αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό για 3 έτη και θα καταβάλλεται από τον Δήμο 

κάθε μήνα, ξεκινώντας από την παράδοση του κτιρίου και εντός του τρέχοντα μήνα. 
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ΑΡΘΡΟ 11ο 
Ο Δήμος μπορεί να προβεί στη διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων για την 

καλύτερη εξυπηρέτησή του, καθώς και την προσαρμογή τηλεφωνικού, υδραυλικού 

και ηλεκτρολογικού δικτύου. 

Μετά τη λήξη της σύμβασης όλα τα υλικά που τοποθετήθηκαν από το Δήμο 

περιέρχονται σ’ αυτόν. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας καμία αντιπροσφορά δε γίνεται δεκτή, ενώ τα 

πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή Διενέργειας Εργασιών και τον τελευταίο 

μειοδότη, ο οποίος υποχρεούται να τηρήσει τη σύμβαση και την παρούσα διακήρυξη. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί, υποχρεούται να πληρώσει τα έξοδα σύμβασης, 

τελών, δημοσιεύσεων (αρχικής και τυχόν επαναληπτικών) χαρτοσήμων, 

πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης καθώς και κρατήσεις 2% επί του 

καταβαλλόμενου μισθώματος υπέρ του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση ή 

άλλα νόμιμα έξοδα. 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον κο Δήμαρχο αν δεν παρουσιασθεί 

μειοδότης σ’ αυτήν. Επίσης, επαναλαμβάνεται με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής στις εξής περιπτώσεις: 

α) Όταν το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το αρμόδιο κατά Νόμο όργανο για 

οποιονδήποτε λόγο. 

β) Όταν ο τελευταίος μειοδότης αρνηθεί την υπογραφή αυτής ή δεν παραδώσει το 

μίσθιο. Στη δεύτερη περίπτωση νέα δημοπρασία διενεργείται σε βάρος του 

τελευταίου αυτού μειοδότη και ως ανώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το 

ποσό που έχει κατακυρωθεί στο όνομά του. Το ποσό αυτό είναι δυνατό να αυξηθεί με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ την επιπλέον διαφορά μεταξύ της 

μειοδοσίας και του ανωτέρου μισθώματος στο οποίο θα κατακυρωθεί η δημοπρασία, 

θα είναι υποχρεωμένος να την καταβάλλει ο ανωτέρω τελευταίος μειοδότης, για 

ολόκληρο τον οριζόμενο στην παρούσα χρόνο μισθώσεως αμέσως και σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως εσόδων. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
Μετά από (1) μία άκαρπη (ατελέσφορη) δημοπρασία εφαρμόζονται τα οριζόμενα εις 

το άρθρο 194 του Ν.3463/2006. 

ΑΡΘΡΟ 16ο 
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Ο τελευταίος μειοδότης είναι υποχρεωμένος σε διάστημα 8 ημερών το αργότερο από 

τη κοινοποίηση σ’ αυτόν της έγκρισης της δημοπρασίας, να προσέλθει στο Δήμο για 

τη σύνταξη και υπογραφή της οικείας μισθωτικής σύμβασης. Σε περίπτωση 

υπαναχώρησής του, η εγγύηση συμμετοχής του καταπίπτει υπέρ του Δήμου 

(διατάξεις Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) χωρίς δικαστική παρέμβαση και 

διενεργείται σε βάρος του νέα δημοπρασία για την οποία υποχρεούται να καταβάλλει 

τη διαφορά του νέου μεγαλύτερου μισθώματος από αυτό της προηγούμενης 

δημοπρασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

Ο Δήμαρχος θα δημοσιεύσει περίληψη της παρούσης είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες 

πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και μία 

τοπική. 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως. 

Η μη άσκηση ή η μη έγκριση άσκηση δικαιώματος του μισθωτή Δήμου που 

αναγνωρίζεται από το Νόμο ή την παρούσα διακήρυξη και σύμβαση μισθώσεως σε 

καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. 

Όποια τυχόν διαφορά αναφύεται από την σύμβαση που θα υπογραφεί, θα λύεται 

από τα δικαστήρια. 

ΑΡΘΡΟ 18ο 
Για την παρούσα δημοπρασία και τη μίσθωση θα τηρηθούν όλες οι διατάξεις του Π.Δ. 

270/81, του Ν.3463/06 (άρθρο 194), καθώς και του Ν.3852/10». 

Β. Το τίμημα της δημοπρασίας θα καθορισθεί από την τριμελή Επιτροπή Εκτίμησης 

Ακινήτων του Δήμου Λαυρεωτικής. 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο της 
σύνταξης του σχεδίου της σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των 
Δήμων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για 
την από κοινού άσκηση των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων εντός των 
διοικητικών ορίων των εν λόγω Δήμων                                                   
Αρ. Απόφ.: 208/2013    

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 «λήψης απόφασης σχετικά με την ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο της σύνταξης 

του σχεδίου της σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων 

Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 40 από 50 

άσκηση των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών ορίων των εν λόγω 

Δήμων», 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 εξώδικων ενεργειών για ζητήματα που 

άπτονται των συμφερόντων του Δήμου, όπως σύνταξη μελετών νομικού και 

οικονομικοτεχνικού περιεχομένου προς ειδική τεκμηρίωση των αποφάσεων του 

Δήμου, όπως αυτό απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία & λοιπά. 

Με την υπ’ αριθ.214/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η 

σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας κατά τους όρους και τους ορισμούς 

του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 με τους Δήμους Λαυρεωτικής, Μαρκόπουλου, 

Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση των πολεοδομικών 

αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών ορίων των εν λόγω Δήμων. 

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ αριθ. 

υπ’ αριθ. πρωτ. 41294/30.10.2012 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και λειτουργίας 

Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών από το οποίο προκύπτει η αναγκαιότητα 

επαρκούς, ειδικής και πλήρους τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας σύναψης 

διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Λαυρεωτικής, Μαρκόπουλου, 

Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση πολεοδομικών 

αρμοδιοτήτων  εντός των διοικητικών ορίων των εν λόγω Δήμων, σύμφωνα με το 

άρθρο 99 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τα οικονομικά δεδομένα 

και στοιχεία κάθε δήμου και αφετέρου την ελλιπή υλικοτεχνική υποδομή και το 

ανεπαρκές προσωπικό σε κάθε δήμο για τη μεμονωμένη άσκηση των εν λόγω 

αρμοδιοτήτων. 

Στη συνέχεια, 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 και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Την ανάθεση τη σύνταξης του Σχεδίου της Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας 

μεταξύ των Δήμων Λαυρεωτικής, Μαρκόπουλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας 

για την από κοινού άσκηση των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών 

ορίων των εν λόγω Δήμων στους δικηγόρους Αθηνών Μάριο Χαϊνταρλή (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 

14135), και Μαρία Μαγαλιού (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 27399). Το σύνολο των προαναφερόμενων 
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ενεργειών είναι δυνατό να εκτελούνται, κατά την κρίση των προαναφερόμενων 

δικηγόρων, από κοινού ή από τον καθένα χωριστά.   

Β. Η ανάθεση της συγκεκριμένης υπόθεσης στο δικηγορικό γραφείο Μάριου 

Χαϊνταρλή – Μαρίας Μαγαλιού πραγματοποιείται, βάσει του άρθρου 103 παρ. 2 περ. 

ι εδ. 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (κατ’ εξαίρεση ανάθεση), λόγω της μεγάλης 

εμπειρίας και εξειδίκευσης που διαθέτει τόσο στα θέματα της διοικητικής δικαιοσύνης 

και ιδιαίτερα της ακυρωτικής διαδικασίας στο Συμβούλιο της Επικρατείας όσο και στα 

θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή της πολεοδομικής και χωροταξικής 

νομοθεσίας. Τα θέματα που συνδέονται με τη διαδικασία της οργάνωσης της 

άσκησης πολεοδομικών αρμοδιοτήτων απαιτούν εξειδικευμένη επιστημονική γνώση 

και εμπειρία, την οποία διαθέτουν οι προαναφερόμενοι δικηγόροι λόγω της 

εξειδίκευσης τους τόσο στο διοικητικό δίκαιο, όσο και στα αντικείμενα της 

περιβαλλοντικής, πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας, αντικείμενο που ο μεν 

πρώτος διδάσκει ως επίκουρος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Μηχανικών 

Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης) και στο οποίο η δεύτερη 

έχει εξειδικευτεί σε σχετικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου (Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών).  

Γ. Η αμοιβή του δικηγορικού Γραφείου Μάριου Χαϊνταρλή – Μαρίας Μαγαλιού θα 

καθορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής σύμφωνα με το 

άρθρο 281 παρ. 3 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.  

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση της σύνταξης τεχνικοοικονομικής μελέτης 
σκοπιμότητας για την τεκμηρίωση της ανάγκης διαδημοτικής συνεργασίας 
μεταξύ των Δήμων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και 
Παιανίας για την από κοινού άσκηση των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων  εντός 
των διοικητικών ορίων των εν λόγω Δήμων 
Αρ. Απόφ.:209/2013 
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 

«απ’ ευθείας ανάθεσης της σύνταξης τεχνικοοικονομικής μελέτης σκοπιμότητας για 

την τεκμηρίωση της ανάγκης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων 

Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού 

άσκηση των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων  εντός των διοικητικών ορίων των εν λόγω 

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

Με την υπ’ αριθ.214/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η 

σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας κατά τους όρους και τους ορισμούς 
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του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 με τους Δήμους Λαυρεωτικής, Μαρκόπουλου, 

Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση των πολεοδομικών 

αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών ορίων των εν λόγω Δήμων. 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 41294/30.10.2012 έγγραφο της Δ/νσης 

Οργάνωσης και λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών προκύπτει 

αναγκαιότητα επαρκούς, ειδικής και πλήρους τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας 

σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Λαυρεωτικής, 

Μαρκόπουλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση 

πολεοδομικών αρμοδιοτήτων  εντός των διοικητικών ορίων των εν λόγω Δήμων, 

σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τα 

οικονομικά δεδομένα και στοιχεία κάθε δήμου και αφετέρου την ελλιπή υλικοτεχνική 

υποδομή και το ανεπαρκές προσωπικό σε κάθε δήμο για τη μεμονωμένη άσκηση 

των εν λόγω αρμοδιοτήτων. 

Με βάση τα ανωτέρω κρίνεται αναγκαία η σύνταξη Τεχνικοοικονομικής 

Μελέτης Σκοπιμότητας για την τεκμηρίωση της ανάγκης Διαδημοτικής Συνεργασίας. 

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 αριθμ.214/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
την αναβολή του θέματος «απ’ ευθείας ανάθεση της σύνταξης τεχνικοοικονομικής 

μελέτης σκοπιμότητας για την τεκμηρίωση της ανάγκης διαδημοτικής συνεργασίας 

μεταξύ των Δήμων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας 

για την από κοινού άσκηση των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων  εντός των διοικητικών 

ορίων των εν λόγω Δήμων» για επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου 
Διοικητικού Δικαστηρίου κατά της υπ’ αριθμ.724/2013 απόφασης επιβολής 
προστίμου στο Δήμο Κερατέας (νυν Δήμο Λαυρεωτικής) 
Αρ. Απόφ.:210/2013 
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 «προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού 
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Δικαστηρίου κατά της υπ’ αριθμ.724/2013 απόφασης επιβολής προστίμου στο Δήμο 

Κερατέας (νυν Δήμο 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 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: 

Στις 13 Δεκεμβρίου 2013 κοινοποιήθηκε στο Δήμο η υπ’ αριθμ.724/2013 

απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης με την οποία επιβάλλεται 

πρόστιμο 34.450,00 ευρώ στο Δήμο για φορολογικές παραβάσεις και συγκεκριμένα 

για λήψη τεσσάρων (4) εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς το πρόσωπο του 

εκδότη, δηλαδή της επιχείρησης GREENMORIA ENTERPRISES LTD & ΣΙΑ Ε.Ε. για 

την αγορά ξύλινων οικίσκων ISOBOX για χρήση του πρώην Δήμου Κερατέας.  

Κατά της παραπάνω απόφασης ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ασκήσει 

ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της 

Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να επανεξετασθεί η υπόθεση 

και να αποδειχθεί η καλή πίστη του Δήμου κατά την εν λόγω συναλλαγή και τελικώς 

να απαλλαγεί του προστίμου αυτού. 

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

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

− Την υπ’ αριθμ.724/2013 απόφαση επιβολής προστίμου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα 
την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ.724/2013 απόφασης 

επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης για το λόγο ότι ο Δήμος 
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κατά την εν λόγω συναλλαγή βρισκόταν σε καλή πίστη, ούτε γνώριζε, ούτε ήταν σε 

θέση να διαπιστώσει την εικονικότητα της εν λόγω εταιρείας και συνεπώς κακώς του 

επιβλήθηκε το ανωτέρω πρόστιμο. 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: 
«απαιτούμενες επισκευές – ενισχύσεις για την έκδοση πιστοποιητικού 
στατικής επάρκειας Γηπέδου Ολυμπιακού Λαυρίου στη θέση Νεάπολη» 
Αρ. Απόφ.:211/2013 

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 

εκτός ημερήσιας διάταξης περί «απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου: «απαιτούμενες 

επισκευές – ενισχύσεις για την έκδοση πιστοποιητικού στατικής επάρκειας Γηπέδου 

Ολυμπιακού Λαυρίου στη θέση Νεάπολη», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2013 και ζήτησε 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 

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

διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής: 

− Τις  διατάξεις του άρθρου 4, παρ.2, περ.γ’ του Ν.1418/1984. 

− Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.2, περ.ε’ του ΠΔ 171/1987. 

− Την ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν.294/86 (ΦΕΚ137/Α’) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΕ, όπως 

τροποποιήθηκε από την Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/92 (ΦΕΚ 547/Β’) απόφαση Υπουργού 

ΠΕΧΩΔΕ και ισχύει. 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, σχετικά με τις αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

− Την εγκύκλιο 5 (αρ. πρωτ:7243/05.02.2009) του Υπουργείου Εσωτερικών, με 

την οποία παρέχονται οδηγίες σε θέματα έργων και υπηρεσιών των ΟΤΑ Α’ βαθμού. 

− Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 35 παρ. 1 του Ν.4053/2012 και όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 παρ. 13 

του Ν.4071/12. 

− Την από 12.12.2013 μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου με τίτλο: «απαιτούμενες επισκευές – ενισχύσεις για την έκδοση 
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πιστοποιητικού στατικής επάρκειας Γηπέδου Ολυμπιακού Λαυρίου, θέση Νεάπολη», 

προϋπολογισμού δαπάνης 9.120,03 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 11.217,63 ευρώ. 

 Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι οι 

εργασίες που θα γίνουν αφορούν: 

- Κατασκευή θεμελίων μεταλλικών στύλων 

- Προσθήκη μεσαίων ή χιαστί στύλων όπου απαιτείται 

- Αντικατάσταση υπαρχόντων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων 

- Ενίσχυση έδρασης μαδεριών και αντικατάσταση φθαρμένων ή στενών 

Το ανωτέρω έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον 

Προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2013, ενώ από την Οικονομική 

Υπηρεσία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Α-1261/2013 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και 

εγκρίθηκε η δαπάνη με την αριθμ.183/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

Σε πρόσκληση του Δήμου για κατάθεση προσφορών σχετικά με το ανωτέρω 

έργο, ανταποκρίθηκε ο κος Γεώργιος Κουφόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. – 

Ε.Δ.Ε, με έδρα στην Αθήνα, οδός Θέτιδος 6, με ΑΦΜ 057813464, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών, 

με προσφερόμενη έκπτωση δύο τοις εκατό (2%) επί των τιμών της μελέτης, την 

οποία σας θέτω υπόψη. Για το σύνολο του έργου η τιμή της προσφοράς ανέρχεται σε 

10.993,28 ευρώ. 

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

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

− Τις  διατάξεις του άρθρου 4, παρ.2, περ.γ’ του Ν.1418/1984 

− Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.2, περ.ε’ του Π.Δ. 171/1987 

− Την εγκύκλιο 5 (αρ. πρωτ:7243/05.02.2009) του Υπουργείου Εσωτερικών 

− Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

35 παρ. 1 του Ν.4053/2012 και όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 παρ. 13 του 

Ν.4071/12 

− Την από 12.12.2013 μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης 9.120,03 ευρώ, πλέον 

ΦΠΑ 23%, ήτοι 11.217,63 ευρώ. 

− Την από 16.12.2013 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 το έργο: «απαιτούμενες επισκευές – ενισχύσεις για την έκδοση 

πιστοποιητικού στατικής επάρκειας Γηπέδου Ολυμπιακού Λαυρίου στη θέση 

Νεάπολη», όπως αυτό περιγράφεται στην με ημερομηνία 12.12.2013 μελέτη της 
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Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στον κο Γεώργιο Κουφόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό 

Τ.Ε. – Ε.Δ.Ε, με έδρα στην Αθήνα, οδός Θέτιδος 6, με ΑΦΜ 057813464, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ 

Αθηνών, στο ποσό των 10.993,28 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 

σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά του. 

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

Γ. Τo 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): Έγκριση του αρ. πρωτ:28167/16.12.2013 
πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών 
για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης) για την κάλυψη 
των αναγκών των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής και κατακύρωση Αναδόχου 
Αρ. Απόφ.:212/2013 

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 του αρ. πρωτ:28167/16.12.2013 

πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την 

προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών 

των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Λαυρεωτικής και κατακύρωση Αναδόχου».  

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 

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: 

Με την υπ’ αριθμ.195/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η 

διεξαγωγή ενιαίου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 

για την κάλυψη των αναγκών των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Συντάχθηκε η αριθμ.37/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, προϋπολογισμού 

δαπάνης 113.270,00 ευρώ (με ΦΠΑ 23%). 

Με την αριθμ.192/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Με την αριθμ.678/2013 διακήρυξη Δημάρχου προκηρύχθηκε η διενέργεια ανοικτού 

μειοδοτικού διαγωνισμού. Περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε 

- στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων του Εθνικού Τυπογραφείου,  

- στις οικονομικές εφημερίδες: Ναυτεμπορική – Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών 

- στις εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες: Δημότης Ανατολικής Αττικής - Χτύπος 

Επίσης, περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr 

και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 16 Δεκεμβρίου 2013, ενώπιον της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία συνέταξε το αριθμ. 

πρωτ:28167/16.12.2013 πρακτικό, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 16 Δεκεμβρίου του έτους 2013, 

ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & 

Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με 

την υπ’ αριθμ.12/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής (όπως 

τροποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 178/2013 απόφαση) προκειμένου να διενεργήσει τον 

ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.678/19.11.2013 

Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων 

(πετρελαίου θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των Σχολικών Επιτροπών 

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1. Νικόλαος Μαργαρίτης, ΔΕ1 Διοικητικού, Πρόεδρος της Επιτροπής 
2. Σταματίνα Σκλέπα, ΔΕ1 Διοικητικού 

3. Μαρία Μαρμάνη, ΠΕ2 Εφόρων Πινακοθηκών 

Περίληψη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε, κατά τα νόμιμα: 

- στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων του Εθνικού Τυπογραφείου,  
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- στις οικονομικές εφημερίδες: Ναυτεμπορική και Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών 

- στις εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες Δημότης Ανατ. Αττικής και Χτύπος 

Επίσης, περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr 

και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην παραλαβή των φακέλων των προσφορών 

από τους ενδιαφερόμενους, καθώς και όσων είχαν κατατεθεί νωρίτερα στην 

Υπηρεσία. Οι φάκελοι μονογράφησαν και αριθμήθηκαν.  

Στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έλαβαν μέρος οι κατωτέρω 

ενδιαφερόμενοι προμηθευτές: 

Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε., με έδρα στο Θορικό Λαυρίου, με ΑΦΜ 999356023, Δ.Ο.Υ. 

Κορωπίου (Λαυρίου), η οποία κατέθεσε προσφορά με αριθμ. πρωτ: 

28152/16.12.2013. 

Αφού πέρασε η ώρα λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των 

προσφορών, η Επιτροπή δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτός άλλος 

ενδιαφερόμενος και κήρυξε το τέλος της διαδικασίας επίδοσης προσφορών. 

Η Επιτροπή, ακολούθως, διαπίστωσε ότι η προσφορά κατατέθηκε σε φάκελο 

καλά σφραγισμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και στο άρθρο 12 του 

ΕΚΠΟΤΑ και προχώρησε στην αποσφράγιση του. 

Βάση της υπ’ αριθμ.678/19.11.2013 απόφασης Δημάρχου Λαυρεωτικής, με 

την οποία προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός, συντάχθηκε ο πίνακας Ι των 

δικαιολογητικών, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος πρακτικού. 

Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι η ενδιαφερόμενη 

εταιρεία υπέβαλλε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών και ως εκ τούτου 

μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στην 

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. 

Στη συνέχεια και ώρα 12:00 η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των 

οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της διακήρυξης 

Δημάρχου. 

Η κατατεθείσα προσφορά έχει ως ακολούθως: 

(α) ποσοστό έκπτωσης μηδέν τοις εκατό (0%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, για τη 

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(β) ποσοστό έκπτωσης μηδέν τοις εκατό (0%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, για τη 

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη: 
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1. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

2. τις διατάξεις του Ν.2286/95 και του ΕΚΠΟΤΑ, 

3. την υπ’ αριθμ.37/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

4. την αριθμ.678/19.11.2013 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

5. κάθε νόμιμη ενέργεια που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

6. το γεγονός ότι κατατέθηκε μία μόνο προσφορά 

γνωμοδοτεί 
υπέρ της  κατακύρωσης της προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) για 

την κάλυψη των αναγκών των ΝΠΔΔ: (α) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής και (β) Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής, στην εταιρεία Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε., με έδρα στο 

Θορικό Λαυρίου, με ΑΦΜ 999356023, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, με προσφορά ποσοστού 

μηδέν τοις εκατό (0%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά  μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κατά την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος 

Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής. Η συνολική προσφορά ανέρχεται 

στο ποσό: 

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: στο ποσό των 67.480,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: στο ποσό των 45.790,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και των άρθρων 20 και 21 του 

ΕΚΠΟΤΑ». 

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

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ.5 και του άρθρου 21 του ΕΚΠΟΤΑ, 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ:28167/16.12.2013 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, 

αποφασίζει ομόφωνα 
α) Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. πρωτ:28167/16.12.2013 πρακτικό της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοικτού 

διαγωνισμού προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης που διεξήχθη στο Δημοτικό 

Κατάστημα Λαυρεωτικής στις 16 Δεκεμβρίου 2013. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 50 από 50 

β) Κατακυρώνει ως ανάδοχο της προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρελαίου 

θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαυρεωτικής την εταιρεία Δ. & Π. 

ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε., με έδρα στο Θορικό Λαυρίου, με ΑΦΜ 999356023, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, 

στο συνολικό ποσό των 113.270,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

γ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Σχολικής Επιτροπής να υπογράψει τη σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας, ποσού 

67.480,00 ευρώ. 

δ). Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Σχολικής Επιτροπής να υπογράψει τη σύμβαση ανάθεσης της 

προμήθειας, ποσού 45.790,00 ευρώ. 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 
Ο Πρόεδρος  

 

 

 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Κατσίκης Κωνσταντίνος 

 

Παπανικολάου Νικόλαος 

 

Κατσουνάκης Κυριάκος 

 

Μπουκουβάλας Λάμπρος 

 

Λουκάς Δημήτριος 
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