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

της 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 8 Μαρτίου 2013 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Παρασκευή, ώρα 14:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 04.03.2013 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 6 

Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, 

Κατσουνάκης Κυριάκος, Παπανικολάου Νικόλαος, Σαλίβερος Γεώργιος, Λουκάς 

Δημήτρης 

Απόντα μέλη : 1 

Παμφίλης Απόστολος 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2013, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.:26/2013 

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 «διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις 

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

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

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/01.03.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη 

διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου 

οικονομικού έτους 2013. 

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

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, καθώς και το ΔΥ/01.03.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

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

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

Α/Α  Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΥ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 

1 30-6261.005 
Συντήρηση σχολικών κτιρίων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Δήμου Λαυρεωτικής 

30.019,93 € 3.000,00 € Α-275 

2 15-6482.001 Έξοδα λειτουργίας Ζ' παιδικής 
εξοχής Κερατέας 583.303,60 € 583.217,60 

€ Α-426 

3 80-8261.001 Λοιπές επιστροφές εσόδων 3.000,00 € 3.000,00 € Α-423 

4 80-8115.007 Αμοιβή εκκαθαριστή ΔΗΚΕΔΗΛ 3.690,00 € 1.000,00 € Α-424 

5 80-8115.008 Έξοδα για λύση και εκκαθάριση 
ΕΝΕΛ 1.000,00 € 1.000,00 € Α-425 

6 10-6654.001 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 7.000,00 € 2.500,00 € Α-430 

7 00-6151.003 
Δικαιώματα Κτηματικής 
Υπηρεσίας Δημοσίου από 
παραχώρηση παραλιών 

44.000,00 € 44.000,00 € Α-431 

8 10-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 € 735,42 € Α-434 

9 20-7131.008 Προμήθεια παραδοσιακών 
κολώνων φωτισμού 15.000,00 € 11.070,00 € Α-436 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του αρ. πρωτ:3242/22.02.2013 πρακτικού κλήρωσης και 
συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων προϋπολογισμού μέχρι το 
ανώτερο όριο της δεύτερης τάξης ΜΕΕΠ, Διαγωνισμών Έργων 
προϋπολογισμού πάνω από το ανώτερο όριο της δεύτερης τάξης ΜΕΕΠ και 
Επιτροπής Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:27/2013    

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 2ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3669/2008 «κύρωση της 

κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»: 1. Στα έργα 

συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., 

χωρίς να συνυπολογίζονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρία 
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υπηρεσιακά μέλη, που ορίζονται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που διενεργεί 

τη δημοπρασία. Ένα από τα μέλη της επιτροπής ορίζεται ως πρόεδρος. Για την 

επιτροπή ορίζεται και αριθμός αναπληρωματικών μελών που αναπληρώνουν κατά τη 

σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, 

απουσιάζουν ή κωλύονται. Τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού μπορεί να ορίζονται 

για τη διενέργεια περισσότερων διαγωνισμών. 

2. Στην περίπτωση αυτή παρίσταται και ένας (1) εκπρόσωπος των εργοληπτικών 

οργανώσεων, που υποδεικνύεται από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις με 

τον αναπληρωτή του, χωρίς να μετέχει στις διαδικασίες του διαγωνισμού. 

3. Στα έργα συνολικού προϋπολογισμού ανώτερου του οριζόμενου στην παράγραφο 

1, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από: 

α) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους φορέων του δημοσίου τομέα, που έχουν την 

αντίστοιχη δυνατότητα, 

ανάλογα με τα στελέχη που διαθέτουν οι υπηρεσίες για την αξιολόγηση 

δημοπρατούμενου τεχνικού έργου. Αν το έργο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από 

φορέα άλλον από το φορέα κατασκευής, το ένα από αυτά τα μέλη προέρχεται από το 

φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. 

β) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από 

την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού όταν πρόκειται για έργα 

νομαρχιακού επιπέδου, από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού 

της έδρας της διανομαρχιακής υπηρεσίας, όταν πρόκειται για τα έργα της και από την 

Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. 

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ), που 

υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του ΤΕΕ. Όταν 

πρόκειται για έργα εθνικού ή διανομαρχιακού επιπέδου ο εκπρόσωπος ορίζεται από 

τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ. 

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων που ορίζεται με τον 

αναπληρωτή του από τους υποδεικνυόμενους από τις πανελλήνιες σχετικές 

οργανώσεις. Σε περίπτωση που υπάρχουν εργοληπτικές οργανώσεις που καλύπτουν 

σε ικανοποιητικό βαθμό αντιπροσωπευτικότητας τις εργοληπτικές επιχειρήσεις ενός 

νομού, ο πιο πάνω εκπρόσωπος υποδεικνύεται από τις οργανώσεις αυτές όταν 

πρόκειται για έργα νομαρχιακού επιπέδου του Νομού αυτού. 

Για την υπόδειξη του ανωτέρω εκπροσώπου της περίπτωσης (δ), καλούνται οι 

σχετικές ενώσεις να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο. Σε περίπτωση που οι διάφορες 

ενώσεις υποδείξουν διάφορα πρόσωπα ως εκπροσώπους, ο Υπουργός 
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Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων επιλέγει το τακτικό και 

αναπληρωματικό μέλος από τα πρόσωπα που προτάθηκαν. 

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

συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων 

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

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

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

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

όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω 

συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του 

συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα 

ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως». 

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ 

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

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας 

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

διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 

παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 

2540/07.11.2011 τεύχος Β’). 

Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/οικ.21700/19.09.2012 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης: «στην περίπτωση που προβλέπεται η συμμετοχή μέλους του 

Δημοτικού Συμβουλίου σε συλλογικό όργανο με το προαναφερόμενο αντικείμενο, το 

μέλος αυτό θα προκύψει μετά από διαδικασία κληρώσεως, εφόσον τούτο δεν 

πρόκειται για την περίπτωση της, κατά το άρθρο 13 του ν.2690/1999, έννοιας της 

εκλογής ή υπόδειξης από τρίτους.» 

  Σε εφαρμογή των ανωτέρω, στις 22 Φεβρουαρίου 2013 διενεργήθηκε από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση των ακόλουθων 

επιτροπών: 

1. Επιτροπή Διαγωνισμού σε έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο 

όριο της Β’ τάξης του ΜΕΕΠ.  

2. Επιτροπή Διαγωνισμού σε έργα συνολικού προϋπολογισμού πάνω από το 

ανώτατο όριο της Β’ τάξης του ΜΕΕΠ.  

3. Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής των αυτοκινήτων οχημάτων του Δήμου. 
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Ακολούθως, συντάχθηκε το αρ. πρωτ:3242/22.02.2013 πρακτικό κλήρωσης, 

το οποίο διαβιβάσθηκε προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή με το αριθμ. 

πρωτ:3242/25.02.2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

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

έχοντας υπόψη: 

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

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

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

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

− Την υπ’ αριθ.πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

− Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3669/2008 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ:3242/22.02.2013 πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη 

των μελών των Επιτροπών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α - Εγκρίνει το αρ. πρωτ:3242/22.02.2013 πρακτικό κλήρωσης για τη συγκρότηση 

των Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων προϋπολογισμού μέχρι το ανώτερο όριο της 

δεύτερης τάξης ΜΕΕΠ, Διαγωνισμών Έργων προϋπολογισμού πάνω από το 

ανώτερο όριο της δεύτερης τάξης ΜΕΕΠ και Επιτροπής Συντήρησης Οχημάτων του 

Δήμου Λαυρεωτικής, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας απόφασης. 

Β - Συγκροτεί τις κατωτέρω επιτροπές: 

1 - Επιτροπή διαγωνισμού σε έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το 
ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ (παρ. 1 άρθρ. 21 του Ν. 3669/08) 

Τακτικά μέλη 

Α/Α Όνομα Επίθετο Ιδιότητα 

1 Ιωάννης Κυριαζής ΠΕ3 

2 Μαρία Ζωή Παπαθανάση ΠΕ7 

3 Αθανάσιος Οικονόμου ΠΕ6 

 Αναπληρωματικά μέλη 

Α/Α Όνομα Επίθετο Ιδιότητα 

1 Χρήστος Μπογιατζόγλου ΔΕ35 

2 Δημήτρης Πανάγιος ΤΕ3 

3 Ιωάννης Λιέπουρης ΤΕ4 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000003302_S0000016927
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Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Ιωάννης Κυριαζής 

2. Επιτροπή διαγωνισμού σε έργα συνολικού προϋπολογισμού πάνω από το 
ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ (παρ. 3 άρθρ. 21 του Ν. 
3669/08)  

Τακτικά μέλη 

Α/Α Όνομα Επίθετο Ιδιότητα 

1 Ιωάννης Κυριαζής ΠΕ3  

2 Μαρία Ζωή Παπαθανάση ΠΕ7  

3 Αθανάσιος Οικονόμου ΠΕ6  

4 Δημήτρης Πανάγιος ΤΕ3  

Αναπληρωματικά μέλη 

Α/Α Όνομα Επίθετο Ιδιότητα 

1 Ιωάννης Λιέπουρης  ΤΕ3  

2 Γαϊτανιώ Μαργαρίτη ΠΕ3  

3 Χρήστος  Μπογιατζόγλου ΔΕ35  

4 Αναστάσιος Παπαδόπουλος ΔΕ1  

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Ιωάννης Κυριαζής 
 

3. Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων του 
Δήμου 

Τακτικά μέλη 

Α/Α Όνομα Επίθετο Ιδιότητα 

1 Χρήστος Μπογιατζόγλου ΔΕ35 

2 Ιωάννης Λιέπουρης ΤΕ4  

3 Μαρία Ζωή Παπαθανάση ΠΕ7  

Αναπληρωματικά μέλη 

Α/Α Όνομα Επίθετο Ιδιότητα 

1 Αθανάσιος Οικονόμου ΠΕ6  

2 Δημήτρης Πανάγιος ΤΕ3  

3 Γαϊτανιώ Μαργαρίτη ΠΕ3  

 
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Χρήστος Μπογιατζόγλου,  
 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Εργασιών του ΠΔ 28/80 του 
Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2013 
Αρ. Απόφ.:28/2013    

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000003302_S0000016927
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000003302_S0000016927
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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 «συγκρότησης Επιτροπών Παραλαβής Εργασιών του ΠΔ 28/80 του Δήμου 

Λαυρεωτικής για το έτος 2013», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, η παροχή των κάθε 

είδους υπηρεσιών προς τους δήμους, τις κοινότητες, τα συνιστώμενα από αυτούς 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδρύματα και συνδέσμους, πλην αυτών που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), θα ρυθμιστεί με 

προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και 

Οικονομικών.  

Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω διατάγματος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 

273 του Ν. 3463/2006, οι υπηρεσίες, πλην αυτών που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), θα ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11 Α΄) με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 

346/1998 (ΦΕΚ 230 Α΄). 

Το άρθρο 67 του Π.Δ. 28/80 ορίζει ότι η πιστοποίηση οποιασδήποτε εργασίας θα 

εκτελείται από επιτροπή αποτελούμενη από δυο υπαλλήλους του Δήμου και ενός 

δημοτικού συμβούλου. Οι δημοτικοί σύμβουλοι ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο 

και οι υπάλληλοι από το Δήμαρχο. 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 64, παρ. 14 του ΠΔ 28/80, όταν η αξία της 

εργασίας ή μεταφοράς δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.934,70 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, 

αντί για πρωτόκολλο παραλαβής συντάσσεται βεβαίωση για την καλή εκτέλεση και το 

εύλογο της δαπάνης η οποία υπογράφεται από δύο (2) δημοτικούς ή κοινοτικούς 

συμβούλους. Οι σύμβουλοι ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 

δύνανται να ορίζονται για όλα τα έργα που εκτελούνται εντός του ημερολογιακού 

έτους.  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 «Στις περιπτώσεις που, 

για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή 

δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, 

παραλαβή, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από 

υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή 

ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, 

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

συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται 

τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας 

κληρώσεως». 

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ 

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

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας 

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

διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 

παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 

2540/07.11.2011 τεύχος Β’). 

Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/οικ.21700/19.09.2012 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης: «στην περίπτωση που προβλέπεται η συμμετοχή μέλους του 

Δημοτικού Συμβουλίου σε συλλογικό όργανο με το προαναφερόμενο αντικείμενο, το 

μέλος αυτό θα προκύψει μετά από διαδικασία κληρώσεως, εφόσον τούτο δεν 

πρόκειται για την περίπτωση της, κατά το άρθρο 13 του ν.2690/1999, έννοιας της 

εκλογής ή υπόδειξης από τρίτους.» 

  Σε εφαρμογή των ανωτέρω, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

διενήργησε κλήρωση στις 14/1/2013 ημέρα Δευτέρα, για την ανάδειξη των μελών – 

δημοτικών υπαλλήλων (τακτικών και αναπληρωματικών) των κατωτέρω Επιτροπών: 

4. Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών και Μεταφορών του άρθρου 64 του Π.Δ. 28/80 

του Δήμου για το έτος 2013.  

5. Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών του άρθρο 64, παρ. 14 του ΠΔ 28/80 του 

Δήμου για το έτος 2013.  

Επίσης, στις 26/2/2013 ημέρα Τρίτη, διενήργησε κλήρωση για την ανάδειξη 

των μελών – δημοτικών συμβούλων (τακτικών και αναπληρωματικών) των ιδίων 

Επιτροπών. 

Ακολούθως, συντάχθηκαν τα υπ’ αριθμ. πρωτ:718/14.01.2013 και 

3440/26.02.2013 πρακτικά κλήρωσης, αντίστοιχα, τα οποία διαβιβάσθηκαν προς 

έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ:3561/27.02.2013 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

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

έχοντας υπόψη: 

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

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

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

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

− Την υπ’ αριθ.πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

− Τις διατάξεις των άρθρων 64 και 67 του ΠΔ 28/80 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ:718/14.01.2013 πρακτικό κλήρωσης των μελών – 

δημοτικών υπαλλήλων 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ:3440/26.02.2013 πρακτικό κλήρωσης των μελών – 

δημοτικών συμβούλων 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
συγκροτεί τις κατωτέρω επιτροπές παραλαβής εργασιών του ΠΔ 28/80 του Δήμου 

Λαυρεωτικής έτους 2013, ως ακολούθως: 

1 - Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών & Μεταφορών του άρθρου 67 του ΠΔ 
28/80 

Τακτικά μέλη 

Πιτσικάλη Ιουλία, Δημοτική Σύμβουλος 

Παπαθανάση Μαρία – Ζωή ΠΕ7 Χημικών – Μηχανικών 

Γουδέλη Αικατερίνη, ΤΕ17, Διοικητικού - Λογιστικού 

Αναπληρωματικά μέλη 

Σαλίβερος Γεώργιο, Δημοτικός Σύμβουλος 

Οικονόμου Αθανάσιος, ΠΕ6 Τοπογράφων 

Κυβρικοσαίος Δημήτριος, ΔΕ35 Δενδροκηπουρών 

2 – Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών του άρθρου 64, παρ.14 του ΠΔ 28/80 
Τακτικά μέλη 

Παπανικολάου Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος 

Μπουκουβάλας Λάμπρος, Δημοτικός Σύμβουλος 

Αναπληρωματικά μέλη 

Κουμπλή – Μανώλη Μαρία, Δημοτική Σύμβουλος 

Κατσίκης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος 
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Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της τα 

υπ’ αριθμ.718/14.01.2013 & 3440/26.02.2013 πρακτικά κλήρωσης για τις ανωτέρω 

επιτροπές. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση προμήθειας κοχλία μεταφοράς λάσπης για τις εγκαταστάσεις 
του Βιολογικού Καθαρισμού Κερατέας 
Αρ. Απόφ.:29/2013 

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 προμήθειας κοχλία μεταφοράς λάσπης για τις εγκαταστάσεις του 

Βιολογικού Καθαρισμού Κερατέας», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την πρόσφατη Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 178/2012 κρίθηκαν τα 

ακόλουθα:«Το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει 

γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του 

οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην 

αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση 

διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας 

ανάθεση λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο,  

για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική 

Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση της 

σχετικής πίστωσης». 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ:3521/27.02.2013 εισηγητικό έγγραφο του Τμήματος 

Προμηθειών, στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Σας γνωρίζουμε ότι με το από 25.02.2013 έγγραφό της η υπάλληλος του Βιολογικού 

Καθαρισμού Κερατέας ενημέρωσε για τη βλάβη που υπέστη ο κοχλίας μεταφοράς της 

λάσπης στην ταινιοφιλτρόπρεσα, με αποτέλεσμα η πρέσα να μη λειτουργεί και να 

υπάρχει κίνδυνος η λάσπη να οδηγηθεί στο ρέμα Ελαιοχωρίου. Για το λόγο αυτό 

ζητήθηκε προσφορά από την εταιρεία ΗΝΙΟΧΟΣ Ηλεκτρομηχανική ΕΠΕ, την οποία σας 

αποστέλλω συνημμένα. 

Επειδή το ανωτέρω ανταλλακτικό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του Βιολογικού 

Καθαρισμού και επειδή η βλάβη του είναι απρόβλεπτο γεγονός που δε οφείλεται σε 

υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, καθώς έσπασε σε κομμάτια (κάτι που ήταν αδύνατο να 
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προβλεφθεί), παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την προμήθεια του κοχλία 

ταινιοφιλτρόπρεσας. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή 

καθίσταται κατ’ εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, 

να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση έργων σε εργοληπτική επιχείρηση, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β του Π.Δ. 171/87 καθώς και προμηθειών 

του άρθρου 23 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ  (καθώς και στις παροχής υπηρεσιών και 

εκπόνησης μελετών) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εκτός αν το Δημοτικό 

Συμβούλιο έχει διακρατήσει τη σχετική αρμοδιότητα με ειδική απόφασή του ή η 

Οικονομική Επιτροπή έχει παραπέμψει τη λήψη της σχετικής απόφασης στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.» 

 
Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

1. την Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 178/2012  

2. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

3. την αριθμ. πρωτ:3521/27.02.2013 εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών 

4. το από 25.02.2013 έγγραφο της υπαλλήλου του Βιολογικού Καθαρισμού 

Κερατέας 

5. την από 26.02.2013 κατατεθείσα οικονομική προσφορά της εταιρείας 

ΗΝΙΟΧΟΣ Ηλεκτρομηχανική ΕΠΕ 

6. την εξειδικευμένη πίστωση στον ΚΑ 25-6264.002 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2013 

7. τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος 

της παρούσας, οι οποίες οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα  και σε καμία 

περίπτωση δεν  απορρέουν από ευθύνη του Δήμου.  

αποφασίζει ομόφωνα 
Α - Την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας κοχλία μεταφοράς λάσπης μήκους 6 μ. 

και διαμέτρου Φ200, για την κάλυψη των αναγκών του Βιολογικού Καθαρισμού 

Κερατέας, στην εταιρεία ΗΝΙΟΧΟΣ Ηλεκτρομηχανική ΕΠΕ, νομίμως 

εκπροσωπούμενη από τον κο Σωκράτη Βαρβιτσιώτη, με έδρα Κοτυαίου 1, Νέα Ιωνία, 

με ΑΦΜ 099111690, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, στο ποσό των 2.400,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, 

ήτοι 2.952,00 ευρώ. 

Β - Διαθέτει πίστωση ποσού 2.952,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-6264.002 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου έτους 2013. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051513
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000154_N0000000186_S0000002210
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000565_N0000000570_N0000001209_S0000004750
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Γ - Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τη σχετική σύμβαση εκτέλεσης της 

προμήθειας. 

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «τσιμεντόστρωση οδού στη Δημοτική 
Ενότητα Κερατέας 
Αρ. Απόφ.:30/2013 

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 του έργου: τσιμεντόστρωση οδού στη Δημοτική Ενότητα 

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

Είναι αναγκαία η τσιμεντόστρωση της οδού Παναγιωταράκου της Δημοτικής 

Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, καθώς ο υπάρχων δρόμος είναι από 

χώμα και λόγω των έντονων βροχοπτώσεων υπάρχουν σε όλο το μήκος του 

λακκούβες. Το τμήμα που θα τσιμεντοστρωθεί είναι μήκους εξήντα (60) μέτρων και 

πλάτους δέκα (10) μέτρων. 

Στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2013 στον ΚΑ 30-7333.008 έχει προβλεφθεί η δαπάνη για το ανωτέρω έργο. 

Με βάση τα ανωτέρω συντάχθηκε η με ημερομηνία 25.02.2013 Τεχνική 

Έκθεση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 

2.800,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%), στην οποία 

περιγράφονται όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την τσιμεντόστρωση του 

δρόμου.  

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι κατωτέρω: 

(α) Χωματουργικές εργασίες προπαρασκευής σκάφης οδού έτοιμης προς 

τσιμεντόστρωση 

(β) Τσιμεντόστρωση της οδού με σκυρόδεμα τύπου C16/20 πάχους 20 εκ. 

Η συνολική διάρκεια εργασίας θα είναι επτά (7) ημέρες. 

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

προτείνεται η ανάθεση των ανωτέρω εργασιών σε ιδιώτη. 

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 

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

συμπληρώθηκε με  τα άρθρα 1 & 2 του Π.Δ.229/1999, όπου ορίζονται τα εξής: «για 

μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης που η δαπάνη για καθένα  από αυτά δεν 

υπερβαίνει τα 2.000.000 δρχ ή με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με 

διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την 

περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική 
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απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής. Τα στοιχεία 

αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του 

άρθρου 4 του Ν.1418/1984. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Δημαρχιακή Επιτροπή ή το 

Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και αν μεν 

επρόκεται για εκτέλεση έργου με διαγωνισμό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται 

για εκτέλεση με απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριμένο ανάδοχο και τους όρους 

ανάθεσης». 

− Τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.9 του Ν.3731/08, όπου ορίζονται τα 

ακόλουθα: «Οι διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του ΠΔ.. 

171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο συλλογικό όργανο των Δήμων που 

αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών 

συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Απόφαση 

ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε με την ομοία 

Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις αυτής, υπό 

την ισχύ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των 

ανωτέρω έργων από τη δημαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόμιμες». 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10, σχετικά με τις αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

− Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 14 του Ν.4071/2012, σύμφωνα με τις οποίες: 

«όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά 

Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του 

Δήμου και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές 

περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες, αντιστοίχως». 

Μετά από πρόσκληση του Δήμου για κατάθεση προσφοράς σχετικά με την 

ανωτέρω εργασία, ανταποκρίθηκε ο κος Χρήστος Ευαγ. Στόμης, εργολάβος 

οικοδομών, με έδρα στην Κερατέα, Ανώνυμος & Δημητρίου Λιούμη 3, με ΑΦΜ 

031850469, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου - Κορωπίου, με προσφερόμενη έκπτωση 2.600,00 

ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 3.198,00 ευρώ. 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− του ΠΔ 171/1987 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ΠΔ 229/1999, 

− της παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08, 
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− του άρθρου 6, παρ. 14 του Ν.4071/2012 

− τη με ημερομηνία 25.02.2013 τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

− την οικονομική προσφορά που κατατέθηκε στην Υπηρεσία, 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Αναθέτει την «τσιμεντόστρωση της οδού Παναγιωταράκου στη Δημοτική Ενότητα 

Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής», στον κο Χρήστο Ευαγ. Στόμη, εργολάβο 

οικοδομών, με έδρα στην Κερατέα, Ανώνυμος & Δημητρίου Λιούμη 3, με ΑΦΜ 

031850469, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου - Κορωπίου, στο ποσό των 2.600,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 

23%, ήτοι 3.198,00 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά του. 

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

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 3.198,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.008 του  

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εκτέλεση του έργου.  

Δ. Ορίζει τον υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Δημήτριο Πανάγιο, ΤΕ 

Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής, υπεύθυνο για την παρακολούθηση, τη 

διοίκηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ.2 του άρθρου 15 του ΠΔ 229/1999. 

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

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

εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης τοπογραφικών υποβάθρων και 
τευχών δημοπράτησης για την εξυγίανση του εδάφους των σχολικών 
συγκροτημάτων του Λαυρίου 
Αρ. Απόφ.:31/2013 

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 «απευθείας ανάθεσης της μελέτης τοπογραφικών υποβάθρων και τευχών 

δημοπράτησης για την εξυγίανση του εδάφους των σχολικών συγκροτημάτων του 

Λαυρίου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 

2899/18.12.2012 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στην οποία 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Όπως είναι γνωστό οι χωμάτινες επιφάνειες του περιβάλλοντος χώρου των 

σχολικών συγκροτημάτων του Λαυρίου, είναι ρυπασμένες από βαρέα μέταλλα και 

άλλα τοξικά ιχνοστοιχεία. Αυτό προκύπτει και από τις χημικές αναλύσεις που έχουν 

γίνει κατά καιρούς. Είναι ανάγκη να εξυγιανθούν οι χώροι αυτοί ώστε τα απιδιά να μην 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 15 από 37 

έρχονται σε επαφή με τους ρύπους. Έχει δημοσιευθεί σχετική πρόσκληση για 

χρηματοδότηση των έργων απορρύπανσης εδαφών. 

Προκειμένου να εντάξουμε το έργο της εξυγίανσης των χωμάτινων επιφανειών 

του περιβάλλοντος χώρου των σχολικών συγκροτημάτων, απαιτείται η σύνταξη 

λεπτομερών τοπογραφικών διαγραμμάτων των χώρων αυτών στα οποία να φαίνονται  

1. Οι επιφάνειες που είναι διαστρωμένες με πλάκες, σκυρόδεμα, κλπ. και δεν 

απαιτούν εξυγίανση. 

2. Οι επιφάνειες που είναι χωμάτινες και έχουν μεγάλο εμβαδόν και θα 

εξυγιανθούν με την δημιουργία δαπέδου καλυμμένου με ελαστικές πλάκες 

3. Οι μικρές χωμάτινες επιφάνειες ( παρτέρια κλπ. ) στις οποίες θα γίνει 

αντικατάσταση του χώματος, μέχρι κάποιο βάθος, με καθαρό κηπόχωμα. 

Επίσης θα πρέπει να γίνει προμέτρηση των εργασιών, να συνταχθεί το 

Τιμολόγιο της Μελέτης, ο Προϋπολογισμός, οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά 

τεύχη δημοπράτησης. 

Εισηγούμαστε η ανάθεση της μελέτης του θέματος να γίνει με την διαδικασία 

του άρθρου 209 παρ. 3 του Ν 3463, δηλαδή με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

σε μελετητικό πτυχίο τάξης Α΄ ή Β΄ στην κατηγορία των Τοπογραφικών Μελετών. 

Σύμφωνα με την  Υ.Α. Δ15/οικ/5961/3-4-2012 ( ΦΕΚ 1200Β/11-4-2012 ) το άνω όριο 

της Α΄ τάξης πτυχίου στην Κατηγορία των Τοπογραφικών  μελετών είναι 41.937 €. Η 

αμοιβή της μελέτης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30 % του ορίου αυτού δηλαδή 

12.580,0 € πλέον ΦΠΑ.». 

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

ανάθεση της μελέτης θα γίνει με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 209 παρ. 3 του Ν.3463/06 σε μελετητή της αντίστοιχης κατηγορίας, 

πτυχίου τάξης Α’ ή Β’ με την αμοιβή όλων των σταδίων της να μην υπερβαίνει το 

30% του ανώτατου ορίου του  πτυχίου Α’ τάξης της αντίστοιχης μελέτης. 

Με βάση τα ανωτέρω ζητήθηκε προσφορά από ιδιώτη μελετητή. Στην πρόσκληση 

του Δήμου για κατάθεση προσφοράς ανταποκρίθηκαν οι: 

Α) Λήδα Φωτοπούλου, αγρονόμος – τοπογράφος μηχανικός, με έδρα στο 

Χολαργό, Υμηττού 5, με ΑΦΜ 107971295, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Α.Μ.23653, με πτυχίο 

Α’ τάξης στην κατηγορία τοπογραφικών μελετών (16) και προσφορά ποσού 4.000,00 

ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 

Β) Χρήστος Κοσμάς, αγρονόμος – τοπογράφος μηχανικός, με έδρα στην Αθήνα, 

Ισμήνης 17, με ΑΦΜ 121324545,  Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Α.Μ. 22831, με πτυχίο Α’ τάξης 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 16 από 37 

στην κατηγορία τοπογραφικών μελετών (16) και προσφορά ποσού 6.000,00 ευρώ, 

πλέον ΦΠΑ. 

Οι ανωτέρω προσφορές δεν υπερβαίνουν σε ποσοστό το 30% του ανώτατου 

ορίου αμοιβής του πτυχίου Α’ τάξης για την κατηγορία 16, όπως αυτό καθορίστηκε με 

την Δ15/οικ/5961/3-4-2012 (ΦΕΚ 1200Β/11-4-2012) υπουργική απόφαση. 

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

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

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

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

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

- Την Δ15/οικ/5961/3-4-2012 (ΦΕΚ 1200Β/11-4-2012) Απόφαση του Υπουργού 

ΠΕΧΩΔΕ   

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 2899/18.12.2012 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

- Τις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Αναθέτει την εκπόνηση της μελέτης τοπογραφικών υποβάθρων και τευχών 

δημοπράτησης για την εξυγίανση του εδάφους των σχολικών συγκροτημάτων του 

Λαυρίου, στην κα Λήδα Φωτοπούλου, αγρονόμο – τοπογράφο μηχανικό, με έδρα στο 

Χολαργό, Υμηττού 5, με ΑΦΜ 107971295, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Α.Μ.23653, με πτυχίο 

Α’ τάξης στην κατηγορία τοπογραφικών μελετών (16), έναντι του ποσού των 4.000,00 

ευρώ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά της, επειδή είναι 

οικονομικότερη και συμφέρουσα για το Δήμο. 

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

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 4.920,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7413.003 του  

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2013 για την εκπόνηση της 

μελέτης.  

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

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

εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

ΘΕΜΑ: Οριστική παραλαβή της στατικής μελέτης Βρεφονηπιακού Σταθμού στο 
Ο.Τ.203 της πόλης του Λαυρίου 
Αρ. Απόφ.:32/2013 
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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 «οριστικής παραλαβής της στατικής μελέτης Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 

203 της πόλης του Λαυρίου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.122/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης του θέματος. Η 

συγκεκριμένη μελέτη ανήκει στην κατηγορία 8 (στατικές μελέτες). Η ανάθεση έγινε 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και τις 

σχετικές διατάξεις του Ν.3316/2005. 

Η σύνταξη της μελέτης ανατέθηκε στον κο Αγραφιώτη Κωνσταντίνο, 

Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, με έδρα Αλ. Παναγούλη 15, Ζωγράφου, με ΑΦΜ 

106651070, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, με πτυχίο Α’ τάξης για τις κατηγορίες 8 & 21, έναντι 

του ποσού των 3.700,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με την προσφορά του. 

Στις 21.12.2012 ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας ενέκρινε την «στατική 

μελέτη του Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 203» και πιστοποίησε ότι η μελέτη έχει 

ποσοτικά και ποιοτικά περατωθεί, ο δε ανάδοχος έχει συμμορφωθεί με τις 

συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του.  

Η έγκριση και η παραλαβή της μελέτης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 37 του Ν.3316/2005. 

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

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

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3316/2005, 

- Την υπ’ αριθμ. 122/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λαυρεωτικής, με την οποία έγινε η απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης, 

- Την με ημερομηνία 21.12.2012 εγκριτική απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
εγκρίνει και παραλαμβάνει την «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΣΤΟ Ο.Τ. 203 ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ», η οποία εκπονήθηκε και παραδόθηκε 

εμπρόθεσμα από τον κο Αγραφιώτη Κωνσταντίνο, Διπλωματούχο Πολιτικό 

Μηχανικό, με έδρα Αλ. Παναγούλη 15, Ζωγράφου. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Λουκάς Δημήτρης ΑΠΕΙΧΕ της 

ψηφοφορίας. 
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ΘΕΜΑ: Οριστική παραλαβή της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης 
Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ.203 της πόλης του Λαυρίου 
Αρ. Απόφ.:33/2013 

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 «οριστικής παραλαβής της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης Βρεφονηπιακού 

Σταθμού στο Ο.Τ. 203 της πόλης του Λαυρίου», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.123/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης του θέματος. Η 

συγκεκριμένη μελέτη ανήκει στην κατηγορία 9 (ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες). Η 

ανάθεση έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 

και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3316/2005. 

Η σύνταξη της μελέτης ανατέθηκε στην κα Ιωάννου Αναστασία,  ηλεκτρολόγο 

μηχανικό, με έδρα Μπουμπουλίνας 11, Μεταμόρφωση, με ΑΦΜ 047612972, Δ.Ο.Υ. 

Νέας Φιλαδέλφειας, με πτυχίο Β’ τάξης στην κατηγορία 9, έναντι του ποσού των 

3.700,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με την προσφορά της. 

Στις 21.12.2012 ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας ενέκρινε την 

«ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 203» και 

πιστοποίησε ότι η μελέτη έχει ποσοτικά και ποιοτικά περατωθεί, η δε ανάδοχος έχει 

συμμορφωθεί με τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις της.  

Η έγκριση και η παραλαβή της μελέτης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 37 του Ν.3316/2005. 

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

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

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3316/2005, 

- Την υπ’ αριθμ. 123/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λαυρεωτικής, με την οποία έγινε η απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης, 

- Την με ημερομηνία 21.12.2012 εγκριτική απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
εγκρίνει και παραλαμβάνει την «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 203 ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ», η 
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οποία εκπονήθηκε και παραδόθηκε εμπρόθεσμα από την κα Ιωάννου Αναστασία,  

ηλεκτρολόγο μηχανικό, με έδρα Μπουμπουλίνας 11, Μεταμόρφωση. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Λουκάς Δημήτρης ΑΠΕΙΧΕ της 

ψηφοφορίας. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου συγκριτικού πίνακα εργασιών της μελέτης με τίτλο: 
«κτηματογράφηση – πολεοδόμηση – πράξη εφαρμογής της επέκτασης του 
σχεδίου πόλης Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.:34/2013 

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 9ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

 Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου απέστειλε για έγκριση το 2ο συγκριτικό πίνακα 

εργασιών της μελέτης με τίτλο: «κτηματογράφηση – πολεοδόμηση – πράξη 

εφαρμογής της επέκτασης του σχεδίου πόλης Κερατέας», με το από 25.10.2012 

εισηγητικό έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: 

1. Με την αρ. πρωτ. 7380/10-11-2003 υπογραφείσα σύμβαση ανατέθηκε από τον 

Δήμο Κερατέας στην σύμπραξη των γραφείων μελετών ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ 

Α.Ε.Μ.Ε.-ΑΚΤΙΣ Ο.Ε.-ΠΟΛΙΣ Ο.Ε.-Καραβασίλης Κων/νος-Ταρναράς Ηλίας η 

εκπόνηση της μελέτης “Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση-Πράξη 
Εφαρμογής της επέκτασης του σχεδίου πόλης Κερατέας”. 

2. Με την αρ. πρωτ. 3312/02/21-10-2003 Απόφαση Γεν. Γραμ. Περιφέρειας 

Αττικής η μελέτη εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό πρόγραμμα 

Αττικής 2000-2006 με κωδικό Ο.Π.Σ. 84102 στον Άξονα Προτ/τας 2 – 

“Αποκατάσταση ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος” και στο Μετρο 3 

“Αναπλάσεις αστικών-παράκτιων περιοχών – Ενίσχυση πρασίνου κ.λ.π.”.  Το 

ποσό χρηματοδότησης της μελέτης από το Γ΄ Κ.Π.Σ. είναι 708.000 Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (600000 ευρώ αμοιβή και 108000 ευρώ 

Φ.Π.Α) όπως ακριβώς και η προεκτιμηθείσα αμοιβή της μελέτης αλλά και η 

σύμβαση που υπογράφηκε. 
3. Με  τον 1ο Σ.Π. για τον καθορισμό του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης 

σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 11 του Ν. 716/77 προϋπολογίσθηκε η 

δαπάνη για την αμοιβή της μελέτης σε 699694.90€ και ο Φ.Π.Α. 19% σε 

132942.03 € δηλαδή συνολικά 832636.93 €. (Αύξηση μεταξύ της 

προεκτιμώμενης αμοιβής των 600.000 € και της καθορισθείσας αμοιβής δια του 
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1ου Συγκριτικού Πίνακα (συμβατικό αντικείμενο) κατά 99694,90 € δηλαδή 

ποσοστό 16.62%. Μετά την έγκριση του 1ου Σ.Π. υπογράφηκε η με αρ. πρ. 

12395/21-12-2009 σύμβαση το 1ο άρθρο της οποίας τροποποιήθηκε με την με 

αρ, πρ. 5061/26-5-2010 όμοια της. Με το με αρ. πρ. 21378/18-9-2012 έγγραφο 

του Δήμου αντικαταστάθηκε η επιβλέπουσα της μελέτης. 
4. Με την από 3-7-2012 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά με τον   2ο 

Σ.Π. της μελέτης προϋπολογίσθηκε η δαπάνη για την αμοιβή της μελέτης σε 

865933,25 € και ο Φ.Π.Α. σε 172439,85 € και συνολικά 1.038.373,10 €, 

δηλαδή υπάρχει αύξηση μεταξύ της συμβατικής αμοιβής (που καθορίστηκε  με 

τον 1ο Σ.Π) και της προϋπολογιζόμενης αμοιβής (βάσει του παρόντος 2ου Σ.Π.) 

κατά 166238,35 € δηλαδή ποσοστό 23,75% (μη υπολογιζόμενου του Φ.Π.Α.). 
5. Με τον 2ο  Συγκριτικό Πίνακα προϋπολογίσθηκε η δαπάνη για  τις διορθώσεις 

της  μελέτης όπως αυτές προέκυψαν σύμφωνα με τις αποφάσεις 207/2009, 

265/2009 και 309/2009 σχετικά με τη Β’ ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης 

τις γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις που 

υποβλήθηκαν, τις εισηγήσεις  της Δ/σας Υπηρεσίας,     τις γνωμοδοτήσεις του 

ΚΕΣΥΠΟΘΑ  του Υ.ΠΕ.Κ.Α και τις δύο αναρτήσεις της μελέτης μετά την α’ 

ανάρτηση. 

6. Στην αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών της πράξης εφαρμογής δεδομένου 

ότι η κατάτμηση των ιδιοκτησιών είναι πολύ μεγάλη (Έχουν ήδη συγκεντρωθεί 

1467 δηλώσεις ιδιοκτησίας, έναντι των 1000 που είχαν προϋπολογισθεί, 

πράγμα που επηρεάζει την τακτοποίηση των ιδιοκτησιών, τα επικείμενα, τα 

όρια των ιδιοκτησιών που μεταβάλλονται λόγω τακτοποίησης, κ.λ.π. 

7. Η αύξηση μεταξύ της  συμβατικής αμοιβής (1ος Σ.Π.) και της 

προϋπολογιζόμενης με τον παρόντα 2ο Συγκριτικό Πίνακα σύμφωνα με την 

παρ. 7 του άρθρου 11 του Ν. 716/77 οφείλεται στους παρακάτω λόγους που 

περιγράφονται αναλυτικά: 
7.1 Εργασίες Πολεοδομικής μελέτης και Εργασίες Πράξης Εφαρμογής 

Για τις εργασίες της πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής η συμβατική 

αμοιβή προβλέπονταν σε 341.106,15 Ευρώ. Με τον 2ο συγκριτικό πίνακα της 

μελέτης οι εργασίες της πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής 

προϋπολογίζονται σε 469181,55 Ευρώ δηλαδή προβλέπεται αύξηση κατά 

128075,40 Ευρώ.  

Η αύξηση αυτή οφείλεται: 
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α)  Στις εκ νέου αναρτήσεις  της μελέτης (Β΄ και Γ΄) ανάρτηση και αφορά ποσόν 

31.546,8 Ευρώ(μετά την έκπτωση). Το ποσό αυτό προκύπτει αφού από την 

αμοιβή των εργασιών διορθώσεων της Π.Μ. μετά την Α΄ ανάρτηση αφαιρέθηκε 

η αμοιβή 250 στρ. που αφορούσαν διορθώσεις μετά από εξέταση ενστάσεων 

β) Σε εργασίες πράξης εφαρμογής δεδομένης της μεγάλης κατάτμησης και του 

αριθμού των δηλώσεων ιδιοκτησίας που έχουν ήδη συλλεχθεί (1467 δηλώσεις 

ιδιοκτησίας) ενώ  προβλέπονται 1350 ιδιοκτήτες (αντί των 1000), 1200 

ιδιοκτησίες με μεταβαλλόμενα όρια (αντί των 400), 1000 ιδιοκτησίες στον 

πίνακα επικειμένων (αντί 200), 1500 πράξεις επιβολής εισφοράς (αντί 1000) 

και 1350 στοιχεία προς αρχειοθέτηση (αντί 1000). Το συνολικό κόστος των ως 

άνω εργασιών (αφαιρούμενης της έκπτωσης) είναι 49448,69 Ευρώ. 

γ) Στην τιμαριθμική αναπροσαρμογή μετά την έκπτωση που εκτιμάται στο ποσόν 

των 47079,91 Ευρώ.  

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τις εργασίες της πολεοδομικής μελέτης, έχει 

ολοκληρωθεί και παραληφθεί το Α΄ και Β1 υποστάδιο (οριστική μελέτη).της 

πολεοδομικής μελέτης   ενώ έχει υποβληθεί  το Β2 υποστάδιο ύστερα από τις 

διορθώσεις μετά τις συμμετοχικές διαδικασίες. 

Μετά τη γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ (συν. 4, πρ. 20/15-3-2012, συν. 

...πρ..../6/4/2012 η μελέτη διαβιβάστηκε στο Δήμο για την εκ νέου ανάρτησή 

της (Γ’ ανάρτηση)  

7.2 Τοπογραφικές εργασίες 

Με τον καθορισμό του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης οι τοπογραφικές 

εργασίες προϋπολογίζονται σε 332093.86 Ευρώ Με τον 2ο Συγκριτικό πίνακα 

της μελέτης οι τοπογραφικές εργασίες προϋπολογίζονται σε 370.196,26 Ευρώ 

δηλαδή προβλέπεται αύξηση κατά 38.102,40 Ευρώ.   

Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των δηλώσεων ιδιοκτησίας (προβλέπεται 

ότι θα συγκεντρωθούν 1600 αντί των 1000 που είχαν προϋπολογισθεί) και  

στην αύξηση των διαγραμμάτων ιδιοκτησιών που εφαρμόζονται στο έδαφος 

δεδομένου ότι οι ιδιοκτησίες δεν έχουν υλοποιημένα όρια (800 διαγράμματα 

αντί 400 που είχαν προϋπολογισθεί) (Αύξηση κατά 12475,85 ευρώ). 

Επίσης οφείλεται στην τιμαριθμική προσαρμογή μετά την έκπτωση (Αύξηση 

25626,55 ευρώ). 

7.3 Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας 

Σύμφωνα με τον καθορισμό του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης η αμοιβή 

της ως άνω μελέτης μειώθηκε από 14.673 Ευρώ σε 11.821,89 Ευρώ (μείωση 
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κατά 2.852,11 Ευρώ). Με τον παρόντα 2ο Συγκριτικό Πίνακα η αμοιβή 

προϋπολογίζεται σε 12.616,09 Ευρώ δηλαδή προκύπτει αύξηση κατά 794,20 

Ευρώ που οφείλεται στην τιμαριθμική αναπροσαρμογή   μετά την έκπτωση 

7.4 Υδραυλική μελέτη καθορισμού οριογραμμών χειμάρρων 

Η αμοιβή της ως άνω μελέτης είναι κατ’ αποκοπή (14.673 Ευρώ)   

Μετά την έκπτωση η αμοιβή ανέρχεται σε 13.939,35 Ευρώ (μείωση κατά 733,65 

λόγω έκπτωσης)  

7.5 Μεταβολή Φ.Π.Α.  

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό προβλέπεται αύξηση του Φ.Π.Α. λόγω 

μεταβολής του από 18% και 19% σε 23%  κατά  26.097,37 Ευρώ.  

Φ.Π.Α. σύμφωνα με τη συμβατική αμοιβή 132.942,03 Ευρώ – 

Προϋπολογιζόμενο Φ.Π.Α. 154.486,95 Ευρώ. 

8.Όπως προκύπτει 

8.1 Από το άρθρο 11, παρ. 13 του Ν.716/77 

8.2 Από την απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Δ15/οικ/5961(ΦΕΚ 1200Β΄/11-4-

2012) για τον καθορισμό των επιτρεπόμενων αμοιβών μελετών ανά τάξη και 

κατηγορία πτυχίου. 
ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ 
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 
2ΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  

ΠΟΛΙΣ Ο.Ε. 02 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ 
Δ 

503.243*1,30= 
654.215,9 

469.181,55 

ΑΚΤΙΣ Ε.Ε. 
ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ ΑΕ 

16 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ 
Δ/Ε 

838.738*1,30=1.090.3
59,4 

370.196,26 

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 
ΚΩ/ΝΟΣ 

2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ  Β 62.905*1,30= 
81.776,5 

12.616,09 

ΤΑΡΝΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 13 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Α 41.937*1,30= 
54.518,1 

13.939,35 

Όλοι οι μελετητές έχουν τα τυπικά προσόντα για την εκπόνηση της μελέτης και 

επομένως δεν απαιτείται να συμπράξουν με μεγαλύτερης τάξης μελετητικά πτυχία. 

Για τις ως άνω εργασίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της  εκπόνησης 

της μελέτης απαιτείται υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης σύμφωνα με το 

συνημμένο σχέδιο σύμβασης. 

9. Με την με αριθμό πρ.14350/ 21-6-2012 αίτηση των Αναδόχων ζητήθηκε η 

παράταση της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης 

10. Με το με αρ. πρ 14350/3-7-2012 έγγραφο του Δήμου διαβιβάσθηκε στο Συμβούλιο 

Δημοσίων Έργων (Σ.Δ.Ε.) η αίτηση παράτασης και ο 2ος Συγκριτικός Πίνακας (αρ. 

πρ. Π.Α.Α. : 4934/6-7-2012) 
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11. Το Σ.Δ.Ε. στις 25-7-2012 (Συνεδρία 3η , Θέμα 7ο) γνωμοδότησε θετικά για την 

έγκριση τόσο του 2ου Σ.Π. , όσο και για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας   

Ύστερα από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω  

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι 
1. Την έγκριση του 2ου Σ.Π. της μελέτης σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 11 του 

Ν. 716/77 της μελέτης “Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση-Πράξη Εφαρμογής 
της επέκτασης του σχεδίου πόλης Κερατέας”, συνολικού ύψους 1.038.373,10 

Ευρώ εκ των οποίων 865.933,25 Ευρώ για εργασίες και 172.439,85 Ευρώ για 

Φ.Π.Α. και,  

2. Την παράταση της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης μέχρι τις 31-12-2014 

σύμφωνα με το συνημμένο χρονοδιάγραμμα.  

Η Οικονομική Επιτροπή 
έπειτα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 

- Την εισήγηση του κου Προέδρου 

- Τον 2ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης με τίτλο: Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση-

Πράξη Εφαρμογής της επέκτασης του σχεδίου πόλης Κερατέας 

- Την από 25.10.2012 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την 

αιτιολογική έκθεση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα 

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/02010 

αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τον 2ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης “Κτηματογράφηση –Πολεοδόμηση - 

Πράξη Εφαρμογής της επέκτασης του σχεδίου πόλης Κερατέας”, συνολικού ύψους 

1.038.373,10 ευρώ εκ των οποίων 865.933,25 ευρώ για εργασίες και 172.439,85 

ευρώ για Φ.Π.Α.  

Β. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με 

την παράταση της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης μέχρι τις 31-12-2014 

σύμφωνα με το συνημμένο, στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3316/2005. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής δημοτικών υπαλλήλων σε επιμορφωτικό 
σεμινάριο με θέμα: «προληπτικός – προσυμβατικός – κατασταλτικός έλεγχος, 
οικονομική διαχείριση, σύννομη διενέργεια των δαπανών των Δήμων και των 
ΝΠΔΔ» 
Αρ. Απόφ.:35/2013 

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 
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περί «έγκρισης συμμετοχής δημοτικών υπαλλήλων σε επιμορφωτικό σεμινάριο», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

 Η εταιρεία TRAINING – NET Α.Ε. διοργανώνει στο ξενοδοχείο CROWNE 

PLAZA, οδός Μιχαλακοπούλου 50 στην Αθήνα, διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στις 

28 και 29 Μαρτίου 2013.  

Ο τίτλος του σεμιναρίου είναι: «προληπτικός – προσυμβατικός – κατασταλτικός 

έλεγχος, οικονομική διαχείριση, σύννομη διενέργεια των δαπανών των δήμων και 

των ΝΠΔΔ. Ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων – πρόγραμμα ΑΓΟΡΑ 

(Ν.4013/2011)».  

Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπαλλήλους των Οικονομικών Υπηρεσιών και των 

Γραφείων Προμηθειών των ΟΤΑ. 

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο κος Θανάσης Παζαρλόγλου, Οικονομολόγος 

– Διευθυντής ΟΤΑ, εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία. 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 350,00 ευρώ ανά άτομο και αντιστοιχεί σε 

12 εκπαιδευτικές ώρες. 

Στη συνέχεια πρότεινε τη συμμετοχή των υπαλλήλων του Δήμου Λαυρεωτικής, 

Μαργαρίτη Γαϊτανιώ και Σκλέπα Σταματίνα στο ανωτέρω σεμινάριο. 

Η δαπάνη για τη συμμετοχή των υπαλλήλων θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6073 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013. 

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

έχοντας υπόψη: 

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

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

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 

- Τη θεματολογία του σεμιναρίου και την αναγκαιότητα επιμόρφωσης και 

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

συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις στην ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία. 

αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή των υπαλλήλων του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου 

Λαυρεωτικής Μαργαρίτη Γαϊτανιώ και Σκλέπα Σταματίνα σε διήμερο επιμορφωτικό 

σεμινάριο, με θέμα: «προληπτικός – προσυμβατικός – κατασταλτικός έλεγχος, 

οικονομική διαχείριση, σύννομη διενέργεια των δαπανών των δήμων και των ΝΠΔΔ. 

Ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων – πρόγραμμα ΑΓΟΡΑ (Ν.4013/2011)», το οποίο 
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διοργανώνεται από την εταιρεία TRAINING – NET Α.Ε. στο ξενοδοχείο CROWNE 

PLAZA, οδός Μιχαλακοπούλου 50, στη Αθήνα, στις 28 και 29 Μαρτίου 2013.  

Β. Διαθέτει πίστωση ποσού 700,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6073 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013 για να 

αντιμετωπισθεί η δαπάνη. 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.:36/2013 

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

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και ήρθε προς συζήτηση το 

1Ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «αποδέσμευσης ποσών από αποφάσεις 

ανάληψης υποχρέωσης». Το θέμα αρχικά εντάχθηκε ομόφωνα στην ημερήσια 

διάταξη. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ:4110/06.03.2013 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: 

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

ματαίωσης της δαπάνης, η ανάληψη υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη 

απόφαση του διατάκτη ο οποίος είχε εγκρίνει την σχετική δαπάνη. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την αποδέσμευση – 

ανατροπή των κατωτέρω αναφερόμενων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, οι 

οποίες είχαν εγκριθεί με παλαιότερες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και δεν  

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

να καλυφθούν νέες δαπάνες. 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

1.  80-8115.003 Αποπληρωμή δανείου 

ΔΗΚΕΔΗΛ 

150.000,00 Α-247 Β-1 

2.  80-8251 Πάγια προκαταβολή 3.500,00 Α-264 Α-432 

 

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

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

πρωτ:4110/06.03.2013 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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Εγκρίνει την αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013, 

όπως αναφέρονται κατωτέρω: 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

1.  80-8115.003 Αποπληρωμή δανείου 

ΔΗΚΕΔΗΛ 

150.000,00 Α-247 Β-1 

2.  80-8251 Πάγια προκαταβολή 3.500,00 Α-264 Α-432 

 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Απόδοση λογαριασμού και έγκριση 
δαπάνης για το χρηματικό ένταλμα 17Α/2013 
Αρ. Απόφ.:37/2013 

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 «απόδοσης λογαριασμού και έγκριση δαπάνης 

για το χρηματικό ένταλμα 17Α/2013».  

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

καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 

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

την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο 

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

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

έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

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

περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το θέμα περί 

«απόδοσης λογαριασμού και έγκριση δαπάνης για το χρηματικό ένταλμα 17Α/2013», 

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

διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ:4014/06.03.2013 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ. 20/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της 

πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-6221 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2013 για την αποστολή των λογαριασμών 

ύδρευσης. 
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Με την ίδια απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων 

προπληρωμής ο Νικόλαος Μαργαρίτης, ΔΕ1/Δ’, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου 

Λαυρεωτικής. 

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 

22.05.2013.  

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως 

αποδεικτικά για την κίνηση των πληρωμών.  

Ο υπόλογος δαπάνησε το ποσό των 9.398,73 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 

601,27 ευρώ επιστράφηκε  στο ταμείο και για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το γραμμάτιο 

είσπραξης 142. 

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.20/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το αριθμ. πρωτ:4014/06.03.2013 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 μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Β - Απαλλάσσει το Νικόλαο Μαργαρίτη, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής 

από υπόλογο του ποσού το οποίο είχε διατεθεί για την αποστολή των λογαριασμών 

ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 

Κωνσταντίνου. 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έκδοση χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής ποσού 10.201,61 ευρώ στον ΚΑ 30-7424.001 με τίτλο: «δαπάνες 
εφαρμογής σχεδίου πόλεως Λεγραινών» 
Αρ. Απόφ.:38/2013 

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 
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θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ποσού 10.201,61 ευρώ στον ΚΑ 30-7424.001 με τίτλο: «δαπάνες εφαρμογής σχεδίου 

πόλεως Λεγραινών».  

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

καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 

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

την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο 

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

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

έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

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

περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το θέμα περί 

«έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 10.201,61 ευρώ στον ΚΑ 

30-7424.001 με τίτλο: δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλεως Λεγραινών», λόγω της 

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

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ:4210/08.03.2013 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Σας διαβιβάζουμε συνημμένα έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ που αφορά δαπάνη για την 

εκτέλεση του έργου: «μετατόπιση στύλων στην περιοχή Λεγραινών Λαυρεωτικής». Η 

συνολική δαπάνη για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου προϋπολογίζεται στο ποσό 

των 10.201,61 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την 

έναρξη κατασκευής του. 

Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ποσού 10.201,61 ευρώ στον ΚΑ 30-7421.001 με τίτλο: «δαπάνες εφαρμογής σχεδίου 

πόλεως Λεγραινών», καθώς και για τον ορισμό υπολόγου του ως άνω χρηματικού 

εντάλματος. 

Επισημαίνουμε ότι ενδέχεται μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης του 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής να έχει παρέλθει ο χρόνος που ορίζεται ως 

προθεσμία πληρωμής και να απαιτείται επανεκτίμηση της διαδικασίας από τη 

ΔΕΔΔΗΕ». 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− 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:4210/08.03.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας και το 

συνημμένο έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 10.201,61 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-

7421.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2013 και την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, που αφορά 

στην πληρωμή για τη μετατόπιση στύλων στην περιοχή Λεγραινών Λαυρεωτικής. 

Β. Ορίζει υπόλογο του ως άνω χρηματικού εντάλματος τον υπάλληλο του Δήμου 

Λαυρεωτικής, Δημήτριο Πανάγιο, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής, με 

βαθμό Δ’, με τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση αυτού μέχρι την 11.06.2013. 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Παραγραφή – διαγραφή απαιτήσεων κατά 
του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:39/2013 

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 «παραγραφής – διαγραφής απαιτήσεων κατά 

του Δήμου Λαυρεωτικής».  

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

καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 

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

την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο 

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

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

συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

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

περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το θέμα περί 

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

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

Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ:4144/07.03.2013 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Στην Υπηρεσία μας υπάρχουν σε εκκρεμότητα τα κάτωθι τιμολόγια: 
 

α/α Ημ/νια 
τιμολογίου ή 
άλλου 
παραστατικού 

Αριθμός 
τιμολογίου ή 
άλλου 
παραστατικού 

Δικαιούχος Ποσό 
οφειλής 

ΚΑΕ  
Προυπ/σμου 

Αιτιολογία 

1 15/2/2003 41869 ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Α.Β.Ε.Ε. 

401,44 -8115,001 ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

2 23/3/2004 53661 ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Α.Β.Ε.Ε. 

155,12 -8115,001 ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

3 
 

27/4/2005 
 

1131 
 

ΓΕΝΕΡ * 3.349,09 
 

-8122,003 
 

 

4 30/5/2005 7731 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
ΝΙΚ.-ΠΑΛΤΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜ. 
ΟΕ 

1.931,97 -8115,001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

5 6/6/2005 82 ΚΙΤΣΑΚΗ Κ. ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. 99,07 -8115,001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

6 6/6/2005 84 ΚΙΤΣΑΚΗ Κ. ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. 16,23 -8115,001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

7 6/6/2005 28 ΚΙΤΣΑΚΗ Κ. ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. 1.699,32 -8116 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

8 6/6/2005 83 ΚΙΤΣΑΚΗ Κ. ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. 89,39 -8115,001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

9 5/7/2005 7881 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
ΝΙΚ.-ΠΑΛΤΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜ. 
Ο.Ε. 

835,56 -8115,001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

10 21/7/2005 7951 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
ΝΙΚ.-ΠΑΛΤΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜ. 
Ο.Ε. 

2.177,13 -8115,001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

11 25/7/2005 7974 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
ΝΙΚ.-ΠΑΛΤΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜ.  

53,55 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

12 9/8/2005 8037 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
ΝΙΚ.ΠΑΛΤΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜ. 
Ο.Ε. 

1.237,78 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

13 30/8/2005 8078 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
ΝΙΚ.-ΠΑΛΤΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜ. 
Ο.Ε 

114,93 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

14 23/9/2005 8188 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
ΝΙΚ.ΠΑΛΤΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜ. 
Ο.Ε 

1.618,10 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

15 15/10/2005 89 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7435,81 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

16 14/11/2005 1180 ΓΕΝΕΡ* 31.230,15 -8122.003  

17 21/12/2005 12 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
ΝΙΚ.-ΠΑΛΤΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜ. 
Ο.Ε 

-7.969,02 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

18 2/5/2006 1121 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
PUBLICATIONS 
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

107,10 -8123.002 ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ  
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

19 15/5/2006 106/2006 ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

410,86 -8115.001 ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

20 15/5/2006 105/2006 ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

410,86 -8115.001 ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

21 11/7/2006 167/2006 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

2.201,03 -8115.001 ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

22 30/8/2006 213/2006 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0,00 -8115.001 ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 
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23 21/9/2006 8 ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11.727,02 8122.017 ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

24 21/9/2006 9 ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11.728,33 -8122.017 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

25 3/10/2006 14 ΚΙΤΣΑΚΗ Κ. ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. -1.904,01 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

26 15/12/2006 97555 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε. 

160,03 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

27 15/12/2006 97553 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε. 

184,12 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

28 15/12/2006 97554 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

160,03 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

29 15/12/2006 97557 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

794,52 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

30 15/12/2006 97558 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

213,53 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

31 15/12/2006 97556 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

272,08 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

32 15/12/2006 97559 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

657,88 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

33 28/12/2006 97633 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

405,80 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

34 28/12/2006 97632 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

1.077,03 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

35 28/12/2006 97636 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

300.06 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

36 28/12/2006 97635 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

514,95 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

37 28/12/2006 97634 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

794,52 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

38 28/12/2006 97630 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

823,23 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

39 28/12/2006 97637 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

627,87 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

40 29/12/2006 97646 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

475,99 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

41 29/12/2006 97648 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

169,52 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

42 29/12/2006 1 ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -11.728,33 -8122.017 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

43 29/12/2006 97647 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

270,07 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

44 29/12/2006 97643 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

304,41 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

45 29/12/2006 97642 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

8,57 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

46 29/12/2006 97645 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

311,65 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

47 29/12/2006 97644 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ- 772,60 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
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ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

48 15/1/2007 424 ΔΕΛΗΠΕΤΣΗΣ Σ. –Δ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Ο.Ε. 

193,97 -8115.001 ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

49 17/1/2007 36 ΔΕΛΗΠΕΤΣΗΣ-Δ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Ο.Ε. 

-193,97 -8115.001 ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

50 14/2/2007 2-27000913 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΑΕΒΕ 

155,69 -8115.001 ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

51 28/2/2007 2-27001218 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΑΕΒΕ 

586,82 -8115.001 ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

52 1/3/2007 58 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 214,20 -8123.002 ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

53 7/3/2007 2-27001376 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΑΕΒΕ 

459,63 -8115.001 ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

54 15/3/2007 4 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -7.435,81 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

55 21/3/2007 2-27001701 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΑΕΒΕ 

271,53 -8115.01 ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

56 27/3/2007 2-27001866 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΑΕΒΕ 

388,51 -8115.001 ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

57 31/3/2007 2-27002013 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΑΕΒΕ 

857,53 -8115.001 ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

58 11/4/2007 2-27002170 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΑΕΒΕ 

228,48 -8115.001 ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

59 18/4/2007 2-27002321 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΑΕΒΕ 

221,63 -8115.001 ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

60 8/5/2007 2-27002756 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΑΕΒΕ 

190,02 -8115.001 ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

61 16/5/2007 2-27002912 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΑΕΒΕ 

853,36 -8115.001 ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

62 21/5/2007 1271 ΓΕΝΕΡ* 19.647,66 -8122.003  
63 21/5/2007 1272 ΓΕΝΕΡ* 40.557,60 -8122.003  

64 21/5/2007 1270 ΓΕΝΕΡ* 96.052,65 -8122.003  

65 21/5/2007 1269 ΓΕΝΕΡ* 164.156,07 -8122.003  
66 23/5/2007 2-27003073 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΑΕΒΕ 
1.065,85 -8115.001 ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 
67 31/5/2007 2-27003227 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΑΕΒΕ 
1.636,30 -8115.001 ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 
68 6/6/2007 2-27003384 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΑΕΒΕ 
1.093,66 -8115.001 ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 
69 13/6/2007 2-27003552 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΑΕΒΕ 
1.548,54 -8115.001 ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 
70 20/6/2007 2-27003708 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΑΕΒΕ 
3.221,74 -8115.001 ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 
71 30/6/2007 2-27003876 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΑΕΒΕ 
1352,43 -8115.001 ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 
72 9/7/2007 2-27004056 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΑΕΒΕ 
1.900,10 -8115.001 ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 
73 16/7/2007 4-5 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

-179,32 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

74 16/7/2007 9-10 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

-657,88 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

75 16/7/2007 20-21 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

-188,32 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

76 16/7/2007 22-23 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

-1.715,27 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

77 16/7/2007 2-3 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

-82,71 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

78 16/7/2007 15-16 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

-295,22 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 
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79 16/72007 17 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

-82,06 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

80 16/7/2007 18-19 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

-888,72 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

81 16/7/2007 6 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

-804,57 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

82 16/7/2007 1 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

-504,18 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

83 16/7/2007 2-27004223 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΑΕΒΕ 

1.642,83 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

84 16/7/2007 13-14 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

-445,95 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

85 16/7/2007 7-8 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

-213,53 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

86 20/7/2007 643 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

-304,90 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

87 20/7/2007 642 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

-304,41 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

88 20/7/2007 646 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

-1.227,22 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

89 20/7/2007 644 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

-288,64 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

90 20/7/2007 641 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

-936,50 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

91 20/7/2007 645 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ο.Ε 

-179,06 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

92 23/7/2007 2-27004383 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΑΕΒΕ 

1.809,93 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

93 30/7/2007 2-27004532 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΑΕΒΕ 

764,64 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

94 24/9/2007 2-27005096 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΑΕΒΕ 

996,64 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

95 28/9/2007 2-27005212 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΑΕΒΕ 

343,46 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

96 8/10/2007 2-27005349 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΑΕΒΕ 

1.464,07 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

97 15/10/2007 2-27005478 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΑΕΒΕ 

923,20 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

98 16/10/2007 Α-117 ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ Σ. 

960,00 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

99 23/10/2007 2-27005613 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΑΕΒΕ 

1.725,60 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

100 30/10/2007 2-27005706 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΑΕΒΕ 

172,43 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

101 14/11/2007 2-27005917 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΑΕΒΕ 

1.095,53 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

102 21/11/2007 2-27006016 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΑΕΒΕ 

1.553,59 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

103 27/11/2007 2-27006116 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΑΕΒΕ 

840,52 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

104 30/11/2007 2-27006205 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΑΕΒΕ 

1.609,86 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

105 5/12/2007 748 ΡΩΜΑΝΟΣ Π. & ΣΙΑ ΟΕ 149,94 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

106 6/12/2007 2-27006299 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΑΕΒΕ 

1.735,68 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

107 11/12/2007 241 ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 0,00 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 
108 12/12/2007 2-27006389 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΑΕΒΕ 
1.739,22 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 
109 18/12/2007 2-27006482 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΑΕΒΕ 
2.285,38 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 
110 31/12/2007 27000207 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΑΕΒΕ 
-36.444,35 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 
111 31/12/2007 27000206 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΑΕΒΕ 
-2.827,05 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 
112 31/12/2007 2-27006569 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΑΕΒΕ 
2.638,69 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 
113 12/1/2008 495 ΑΓΓΕΛΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε. 0,00 -8115.001 ΕΧΕΙ 

ΠΑΡΕΛΘΕΙ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

114 31/1/2008 71 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤ. 
ΨΑΡΡΑΚΗΣ 

13.216,60 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

115 26/5/2008 370 ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ 
Α.Ε. 

330,00 -8115.001 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ 
ΠΡΑΞΗ 

116 6/6/2008 79 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤ. 
ΨΑΡΡΑΚΗΣ 

3.345,93 -8122.005 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

117 10/6/2008 461 ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜ. 
ΣΤΑΥΡΟΣ 

178,50 -8115.001 ΕΧΕΙ 
ΠΑΡΕΛΘΕΙ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

118 17/9/2008 2689 ΙΜΕ-ΕΠΕ ΑΡΙΔΑΙΟΣ 
TRANS 

714,00 -8115.001 ΕΧΕΙ 
ΠΑΡΕΛΘΕΙ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

119 19/9/2008 293 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

201,11 -8115.001 ΕΧΕΙ 
ΠΑΡΕΛΘΕΙ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

120 30/9/2008 185/2008 ΕΔΕΧΥ Α.Ε. 1.860,00 -8115.001 ΠΡΑΞΗ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

121 2/10/2008 3 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤ. 
ΨΑΡΡΑΚΗΣ  

-16.562,54 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

122 9/10/2008 69 ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Ε. -259,06 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

123 21/10/2008 28002556 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΑΕΒΕ 

253,17 -8115.001 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ 
ΠΡΑΞΗ 

124 24/10/2008 1335 ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Ε. 154,70 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

124 11/12/2008 20 ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Ε. -130,90 8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

125 23/12/2008 24 ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Ε. -29,65 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

126 26/3/2009 12 ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Π. 

7.437,50 -8115.001 ΕΧΕΙ 
ΠΑΡΕΛΘΕΙ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

127 6/4/2009 3855 ACS COURIER Α.Ε.Ε. -2,98 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

128 6/4/2009 59 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

64,30 -8115.001 ΕΧΕΙ 
ΠΑΡΕΛΘΕΙ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

129 13/4/2009 3000010222 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING 

98,24 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

130 29/5/2009 242 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ 

2.402,61 -8115.001 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ 
ΠΡΑΞΗ 

131 14/6/2009 6998 ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ Φ. 

75,00 -8115.001 ΠΡΑΞΗ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

132 14/6/2009 6997 ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ Φ 

150,00 -8115.001 ΠΡΑΞΗ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

133 28/6/2009 7017 ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ Φ 

150,00 -815.001 ΠΡΑΞΗ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

134 16/9/2009 1371 ΜΑΚΡΗ ΑΡΕΤΟΥΣΑ 832,08 -8115.001 ΠΡΑΞΗ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
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135 9/10/2009 3000014042 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING 

728,24 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

136 15/10/2009 13662 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
Α.Ε. 

554,42 -8115.001 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ 
ΠΡΑΞΗ 

137 28/10/2009 39 ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

1.075,03 -8115.001 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ 
ΠΡΑΞΗ 

138 10/11/2009 9167986 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
Α.Ε. 

388,38 -8115.001 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ 
ΠΡΑΞΗ 

139 10/11/2009 
 

9168002 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
Α.Ε. 

253,10 -8115.001 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ 
ΠΡΑΞΗ 

140 10/11/2009 2717 ERGOTRACK Α.Ε. -214,80 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

141 27/11/2009 014573147 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
Α.Ε. 

-188,10 -8115.001 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ 
ΠΡΑΞΗ 

142 21/12/2009 42 ΚΡΕΟΥΖΗΣ Α. ΜΕΠΕ 594,41 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

143 31/12/2009 3000015655 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING 

568,19 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

144 29/1/2010 3000000604 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING 

-568,19 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

145 29/1/2010 3000000602 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING 

-98,24 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

146 29/1/2010 3000000603 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING 

-728,24 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

147 22/2/2010 218 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ. & ΣΙΑ 
Ε.Ε. 

6.397,44 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

148 25/2/2010 261 ΞΕΝΑΚΗΣ Ν. 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 

144,08 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

149 26/2/2010 4 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ. & ΣΙΑ 
Ε.Ε. 

-6397,44 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

150 9/3/2010 22 ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Δ. Α.Ε. -372,68 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

151 9/3/2010 3 ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Δ. Α.Ε. 372,68 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

152 12/3/2010 14692969 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΑΕ 

28,17 -8115.001 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ 
ΠΡΑΞΗ 

153 25/3/2010 23 ΡΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜ. 653,40 -8115.001 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ 
ΠΡΑΞΗ 

154 23/4/2010 9 ΚΡΕΟΥΖΗΣ Α. ΜΕΠΕ -594,41 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

155 9/7/2010 3172 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
Α.Ε. 

164,40 -8115.001 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ 
ΠΡΑΞΗ 

156 6/9/2010 576 ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Δ. ΑΕ 44,27 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

157 24/9/2010 119 ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Δ. ΑΕ -44,27 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

158 28/9/2010 1224 ΤΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΕ -4.555,07 -8115.001 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ 
ΠΡΑΞΗ 

159 28/9/2010 7897 ΤΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΕ 8.986,07 -8115.001 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ 
ΠΡΑΞΗ 

160 
 

18/11/2010 54 ΞΕΝΑΚΗΣ Ν. 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 

-144,08 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

161 17/12/2010 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 

0,00 -8115.001 ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

162 1/2/2011 10884393 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
Α.Ε 

503,91 -8115.001 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ 
ΠΡΑΞΗ 

163 1/6/2011 28215051 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
Α.Ε. 

-0,88 -8115.001 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ 
ΠΡΑΞΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ: 393.560,80 ευρώ 
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Σύμφωνα με τον Ν. 2362/95 άρθρο 90 οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου 

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

βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής.   

Όσον αφορά την διαγραφή των τιμολογίων της ΓΕΝΕΡ (1271,1272,1270,1269) 

συνολικού ποσού 354.993,22 € σας γνωρίζουμε ότι: 

1. Έχουν εκδοθεί 21/5/2007, δηλαδή έχει παρέλθει η πενταετία 

2. Η εν λόγω εταιρεία έχει κηρύξει πτώχευση  

3. Δεν έχει γίνει οριστική παραλαβή του έργου, αλλά υπάρχει Πρωτόκολλο 

Διοικητικής παραλαβής προς χρήση από  01/08/2006. 

4. Υπάρχει η υπ’ αριθμ. 1498/2012 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η 

οποία απορρίπτει την προσφυγή της Εταιρείας ΓΕΝΕΡ σε αγωγή του Δήμου για ελλιπείς 

εργασίες.  

5. Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη  τις διατάξεις του άρθρου 137 του Ν. 

4070/2012 ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 75 του ν. 3669/2008 (Α' 116) και προστίθεται 

άρθρο 75Α ως εξής: 

«Άρθρο 75Α Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου 

Με την επιφύλαξη μικρότερων προθεσμιών που προβλέπονται στον παρόντα νόμο τα 

εν γένει δικαιώματα του αναδόχου από τη σύμβαση αποσβένονται και οποιαδήποτε εξ 

αυτών αξίωση παραγράφεται, εάν αυτά δεν ασκηθούν, με σχετική αίτησή του προς τη 

διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την εμφάνιση της 

γενεσιουργού τους αιτίας». 

2.Η παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 3669/2008 (Α' 116) αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Η συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής 

των απαιτήσεων του αναδόχου από την εργολαβική σύμβαση που δεν έχουν ήδη 

παραγραφεί, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος νόμου.» 

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την έκφραση γνώμης και λήψη απόφασης για 

την διαγραφή των παραπάνω τιμολογίων, σύμφωνα με την αιτιολόγηση τους. 

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

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

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

κατά του Δημοσίου. 

Η παραγραφή των αξιώσεων κατά του Δημοσίου ρυθμίζεται από τις διατάξεις 

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

του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α’/27.11.1995). 
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου και κατά 

των ΟΤΑ παραγράφεται μετά πενταετία, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη 

δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής. Με την επιφύλαξη άλλης ειδικής 

διάταξης του Ν.2362/95, η παραγραφή αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους 

μέσα στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ήταν δυνατή η δικαστική της επιδίωξη. 

Το ύψος των συνολικών υποχρεώσεων που παραγράφονται ανέρχονται 

συνολικά (για τις Δημοτικές Κοινότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας και την Τοπική 

Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου) στο ποσό των 393.560,80 ευρώ. 

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

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

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

− Την αριθμ. πρωτ:4144/07.03.2013 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, 

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

Κοινοτήτων Λαυρεωτικής και Κερατέας και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 

Κωνσταντίνου, που αποτελούν το νέο Δήμο Λαυρεωτικής, συνολικού ποσού 

393.560,80 ευρώ, όπως αυτά αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσας 

απόφασης. 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Κατσίκης Κωνσταντίνος 

Κατσουνάκης Κυριάκος 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Σαλίβερος Γεώργιος 

Λουκάς Δημήτρης 
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