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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

 
 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  4 η ς  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

της 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 4 Μαρτίου 2014 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Τρίτη, ώρα 13:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 28.02.2014 
Αριθμός μελών : 7 
Παρόντα μέλη : 4 
Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, Παπανικολάου Νικόλαος, 
Μπουκουβάλας Λάμπρος (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού Σαλίβερου Γεώργιου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010) 

Απόντα μέλη : 3 
Κατσουνάκης Κυριάκος, Λουκάς Δημήτρης, Παμφίλης Απόστολος 
Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής και ορισμός 
υπολόγου 
Αρ. Απόφ.: 30/2014    
 
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 για σύσταση 

πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής και ορισμού υπολόγου», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ: 3377/19.02.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Σύμφωνα με το άρθρο 173  του Κ.∆.Κ.  ορίζεται ότι πάγια προκαταβολή σημαίνει διαρκής πίστωση,   

για την πληρωμή προ της έκδοσης των χρηματικών ενταλμάτων διαφόρων μικροδαπανών.   

     Οι δαπάνες που καλύπτει η πάγια προκαταβολή είναι επείγουσες, μικρές µε έκτακτο χαρακτήρα και 

αφορούν κυρίως λειτουργικά έξοδα.  Τα όρια της πάγιας προκαταβολής προσδιορίζουν το ανώτατο 

ύψος που μπορεί να έχει ο υπόλογος διαχειριστής και όχι το ανώτατο ετήσιο ποσό που διατίθεται από 

την πάγια προκαταβολή (εγκ. Υπ.Εσωτ. 41432/28-9-1984).    

       Η  πάγια προκαταβολή λειτουργεί ως εξής:   
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1.  Σύσταση πάγιας προκαταβολής µε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

2.  Οι δαπάνες που θα αντιμετωπιστούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος αυτών στα όρια των 

πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους Κ.Α. του Προϋπολογισμού.   

3.  Έκδοση χρηματικού εντάλματος για την ανάληψη του ποσού από τον υπόλογο.  

4. Διενέργεια πληρωμών μέχρι 400 € µε έγγραφες εντολές δημάρχου.  

5.  Έλεγχος δικαιολογητικών από την ταμειακή υπηρεσία και υποβολή στην Οικονομικής   Επιτροπή 

προς έγκριση.   

6.  Έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων για κάθε δαπάνη.  

7.  Αναπλήρωση ποσού πάγιας προκαταβολής που έχει δαπανηθεί µε την εξόφληση των ΧΕΠ.   

8.  Απόδοση ποσού πάγιας προκαταβολής από τον υπόλογο στο Ταμείο µε τη λήξη του οικονομικού 

έτους.  

9. Έκδοση διπλότυπου ή γραμματίου  είσπραξης σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων. 

10. Έκδοση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την απαλλαγή υπολόγου.   

11. Επισύναψη διπλότυπου ή γραμμάτιου είσπραξης στο αρχικό ένταλμα σύστασης πάγιας 

προκαταβολής.   

Τα ανώτατα όρια της πάγιας προκαταβολής καθορίζονται βάση πληθυσμιακών κριτηρίων ως εξής:   

Α) Για κοινότητες µε πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, στο ποσό των 1.000 €  

Β)  Για κοινότητες µε πληθυσμό από 2001  και άνω,  καθώς και για δήμους µε πληθυσμό μέχρι 10.000 

κατοίκους στο ποσό των 2.000 €   

Γ)  Για δήμους µε πληθυσμό από 10.001 έως 30.000 κατοίκους , στο ποσό των 4.000 €  

∆) Για δήμους µε πληθυσμό άνω των 30.001 κατοίκων, στο ποσό των 6.000 €   

Για τις προμήθειες,  τις εργασίες και τις μεταφορές που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, 

αξίας μέχρι 400,00 €, δεν απαιτείται η τήρηση διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπεται από την 

ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία, ούτε η σύνταξη μελετών ή τεχνικών προδιαγραφών.   

    Προτείνεται λοιπόν µε απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνουμε τη σύσταση πάγιας 

προκαταβολής, ποσού 4.000,00 €  για τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 

2014.   

Με την απόφαση αυτή θα  ορίζονται:   

1) Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια των 

πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού.  

2) Το ποσό της προκαταβολής, για Δήμους µε πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) μέχρι 

τριάντα χιλιάδες (30.000)κατοίκους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ  

3) Ο δημοτικός υπάλληλος, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις 

πληρωμές σύμφωνα µε έγγραφες εντολές της  δημάρχου  Ο διαχειριζόμενος την παγία προκαταβολή 

υπάλληλος παραδίδει µε αποδείξεις προσωπικώς στον δημοτικό ταμία τα σχετικά δικαιολογητικά των 
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γενομένων από αυτόν πληρωμών, τα οποία πρέπει να είναι πλήρη από άποψη νομιμότητας σύμφωνα 

µε τα άρθρα 11,12,13,14 και 26 του Β.∆. 17-5/15-6-59. (παρ.3 άρθρο 35 Β.∆. 17-5/15-6-59)  

4) Ο δημοτικός ταμίας μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών καταβάλλει σε αυτόν που 

διαχειρίζεται την παγία προκαταβολή ίσο χρηματικό ποσό για την ανανέωσή της, ούτως ώστε να 

παραμένει στα χέρια του πάντοτε το χορηγηθέν µε την απόφαση της οικονομικής επιτροπής ποσό και 

πάντα μέσα στα όρια του ΚΑ του οικείου κωδικού. (παρ.4 άρθρο 35 Β.∆. 17-5/15-6-59). Το ποσό που 

ορίζεται στην παγία αφορά το ανώτατο ποσό που πρέπει να έχει στα χέρια του ο υπόλογος. Δεν 

σημαίνει ότι αυτό είναι το ανώτατο ποσό που πρέπει να πάρει μέσα στο έτος ή μέσα σε ένα μήνα κλπ 

µε αυτή τη διάταξη ορίζεται ότι πρέπει να έχει στο ταμείο του ο υπόλογος το ποσό που ορίζει η 

απόφαση της οικονομικής επιτροπής.  

5)  Τα δικαιολογητικά μετά τον έλεγχο από την αρμόδια λογιστική υπηρεσία υποβάλλονται στην 

οικονοµική επιτροπή η οποία µε απόφασή της εγκρίνει τις δαπάνες. (παρ.5 άρθρο 35 Β.∆. 17-5/15-6-

59)  

6)  Στη συνέχεια ο δήμαρχος, εκδίδει ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού για κάθε δαπάνη.  

Τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου και σημειώνεται σε αυτά ότι η πληρωμή 

έγινε από την πάγια προκαταβολή. (παρ.2 άρθρο 173 Ν.3463/06) 

7)  Κατά την λήξη του οικονομικού έτους ο υπόλογος υπάλληλος καταθέτει το σύνολο του ποσού της 

παγίας προκαταβολής στο δημοτικό ταμείο και το διπλότυπο της εισπράξεως διαβιβάζεται στην 

οικονοµική επιτροπή ώστε µε Απόφασή της να τον απαλλάξει της ευθύνης της παγίας προκαταβολής. 

(παρ.6 άρθρο 35 Β.∆. 17-5/15-6-59). 

Για τις προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές, που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή,  

αξίας μέχρι τετρακοσίων ευρώ (400 €),  δεν απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης που 

προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ούτε η σύνταξη μελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών. 

(παρ.3 άρθρο 173 Ν.3463/06). 

Κατά τα λοιπά για τη διαχείριση και απόδοση της παγίας προκαταβολής στον υπόλογο, ισχύουν τα 

οριζόμενα στα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59. (παρ.7 άρθρο 35 Β.∆. 17-5/15-6-59)  

Υποχρεώσεις υπολόγων 

Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξη και την εν γένει εξασφάλιση των διαχειριζομένων από 

αυτούς χρημάτων να καταβάλλουν την και τοις ιδίοις επιμέλεια, ευθυνόμενοι για κάθε τυχόν 

επερχόμενη απώλεια ή μείωση των χρημάτων αυτών.    

Εάν τα ποσά των ενταλμάτων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως από τους υπολόγους,  άμα 

τη εξοφλήσει τους θα γίνεται κατάθεση τους ή των µη χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων στην Αγροτική  

Τράπεζα της Ελλάδος, εφ' όσον λειτουργούν αυτά στην έδρα του δήμου.  
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Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοση του λογαριασμού να επισυνάψουν µε τα δικαιολογητικά και το 

βιβλιάριο της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στο οποίο θα 

αναγράφονται ξεχωριστά όλες οι καταθέσεις και αναλήψεις που έχουν γίνει. (παρ.1 άρθρο 37 Β.∆. 17-

5/15-6-59). 

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη διάθεση πίστωσης ύψους 4.000,00 €  σε βάρος 

του Κ.Α.80-8251 µε τίτλο «Πάγια προκαταβολή» και η οποία θα βαρύνει τους εξής κωδικούς του 

προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014, για τη σύσταση της 

πάγιας προκαταβολής:  

Κ.Α. 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 

K.A. 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής χρήσεως   

ΚΑ 10-6162.001 Έξοδα για πληρωμή προσωπικού ΔΙΑΣ 

K.A. 10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας  

Κ.Α. 10-6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 

Κ.Α. 10-6263 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 

K.A. 10-6611 Προμήθεια βιβλίων  

K.A. 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης  

Κ.Α. 10-6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 

Κ.Α. 10-6671 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 20-6263 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 20-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 

Κ.Α. 20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 

Κ.Α. 20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 

Κ.Α. 20-6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 20-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 20-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 

Κ.Α. 20-7131.002 Προμήθεια εξαρτημάτων 

Κ.Α. 20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού  

Κ.Α. 20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός – ελαστικά 

Κ.Α. 20-7135.002 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

Κ.Α. 20-7321.001 Φωταγώγηση κτιρίων  

Κ.Α. 20-7322.001 Φωταγώγηση πλατειών  

Κ.Α. 20-7332.007 Καθαρισμός δημοτικών πάρκων – πλατειών 

Κ.Α. 25-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 25-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 30-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
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Κ.Α. 30-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 

Κ.Α. 35-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 35-6264 Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων 

Κ.Α. 35-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 35-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 

Κ.Α. 70-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» 

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 173 του Ν.3463/2006 
- τις διατάξεις του Β.∆/τος 17-5/15-6-59 
- την αριθμ. πρωτ: 3377/19.02.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ύψους 4.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.80-8251 µε τίτλο «Πάγια 
προκαταβολή» για τη σύσταση της πάγιας προκαταβολής, η οποία θα βαρύνει τους εξής κωδικούς του 
προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014: 
Κ.Α. 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 
K.A. 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής χρήσεως   
ΚΑ 10-6162.001 Έξοδα για πληρωμή προσωπικού ΔΙΑΣ 
K.A. 10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας  
Κ.Α. 10-6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 
Κ.Α. 10-6263 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 
K.A. 10-6611 Προμήθεια βιβλίων  
K.A. 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης  
Κ.Α. 10-6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 
Κ.Α. 10-6671 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 20-6263 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 20-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 
Κ.Α. 20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 
Κ.Α. 20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 
Κ.Α. 20-6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 20-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 20-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 
Κ.Α. 20-7131.002 Προμήθεια εξαρτημάτων 
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Κ.Α. 20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού  
Κ.Α. 20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός – ελαστικά 
Κ.Α. 20-7135.002 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
Κ.Α. 20-7321.001 Φωταγώγηση κτιρίων  
Κ.Α. 20-7322.001 Φωταγώγηση πλατειών  
Κ.Α. 20-7332.007 Καθαρισμός δημοτικών πάρκων – πλατειών 
Κ.Α. 25-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 25-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 30-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 30-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 
Κ.Α. 35-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 35-6264 Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων 
Κ.Α. 35-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 35-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 
Κ.Α. 70-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
Β. Ορίζει  αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές, σύμφωνα µε τις έγγραφες εντολές του 
Δημάρχου Λαυρεωτικής και στο όνομα του οποίου θα εκδίδεται το χρηματικό ένταλμα, ύψους μέχρι 
400,00 ευρώ, τον Χρήστο Μπογιατζόγλου, ΔΕ 35 – Δενδροκηπουρών. 
 
ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 18.600,64 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 
20-7321.001 με τίτλο: «φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού» 
Αρ. Απόφ.: 31/2014    

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 ποσού 18.600,64 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 με τίτλο: 

«φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 4198/27.02.2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, στην 
οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 
«Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα αριθμ. πρωτ: 51702/09.10.2013, 52245/27.11.2013, 

52244/27.11.2013, 52288/04.12.2013, 52449/14.12.2013, 52426/19.12.2013, 52425/19.12.2013 

έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ που αφορούν επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση 

φωτιστικών σωμάτων στο Δήμο Λαυρεωτικής. Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρω 

εργασιών προϋπολογίζεται στο ποσό των 18.600,64 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί υπέρ 

ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη κατασκευής τους. 
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Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 18.600,64 

ευρώ στον ΚΑ 20-7321.001 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού», 

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 
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: 4198/27.02.2014 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 18.600,64 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014 και την έκδοση ισόποσου 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου, Στόμη 
Κωνσταντίνου, ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Γ’, για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να γίνει 
επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στο Δήμο Λαυρεωτικής. 
Β. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 
04.06.2014. 
Γ. Η απόδοση των χρηματικών ενταλμάτων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 του 
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 32/2014    

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 Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014», 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. 
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Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το ΔΥ/24.02.2014 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες 
στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2014. 

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/24.02.2014 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 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Α.Υ. 

1 15-6473 
Προμήθεια χριστουγεννιάτικων ειδών για στολισμό 
πόλης (επαναψήφιση Απόφαση Δημάρχου 780/2013) 2.700,00 € 2.700,00 € 365 

2 25-7312.020 
Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση 
αμιαντοσωλήνων στην Κερατέα Δήμου Λαυρεωτικής 148.924,49 € 148.924,49 € 366 

3 20-7332.001 Εργασίες καθαρισμού Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου 5.000,00 € 5.000,00 € 367 

4 20-7332.002 
Εργασίες καθαρισμού Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου 4.000,00 € 4.000,00 € 368 

5 20-7332.003 Εργασίες καθαρισμού Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 8.000,00 € 8.000,00 € 369 

6 20-7333.003 Εργασίες καθαρισμού οδικού δικτύου ΔΕ Κερατέας 10.000,00 € 10.000,00 € 370 

7 20-7332.007 Καθαρισμός δημοτικών πάρκων - πλατειών -
κοινοχρήστων χώρων 10.000,00 € 10.000,00 € 371 

8 20-7333.004 Εργασίες καθαρισμού οδικού δικτύου ΔΕ Λαυρίου 10.000,00 € 10.000,00 € 372 

9 
20-7333.005 Εργασίες καθαρισμού οδικού δικτύου Αγίου 

Κωνσταντίνου 5.000,00 € 5.000,00 € 373 

10 15-6693.002 Σίτιση αδέσποτων ζώων 15.000,00 € 15.000,00 € 374 

11 10-6266.001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 25.000,00 € 25.000,00 € 375 

12 00-6224.002 Έξοδα κατασκευής & φιλοξενίας για την ιστοσελίδα του 
Δήμου 2.500,00 € 2.500,00 € 319 

13 
25-6264.002 Προμήθεια φιλτροταινίας για τη συντήρηση των 

εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού Κερατέας 10.000,00 € 1.100,00 € 376 

14 30-7326.002 
Προμήθεια σιδηρών υλικών για αποκατάσταση 
κοινοχρήστων χώρων 7.200,00 € 3.001,00 € 377 

15 
30-7336.009 Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών για τη 

συντήρηση του γηπέδου Γ. Ραφιάς 25.339,60 € 850,00 € 378 

16 10-6691 
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού ( επαναψήφιση - 
υπόλοιπο από απόφαση Δημάρχου Νο 716/2013 6.000,00 € 1.000,00 € 379 
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17 25-6279.001 Δαπάνες ελέγχου ποιότητας νερού 5.000,00 € 5.000,00 € 380 

18 10-7134 Προμήθεια υπολογιστών 5.000,00 € 5.000,00 € 381 

19 10-6613 Προμήθεια εντύπων καυσίμων - σφραγίδων 3.000,00 € 910,00 € 382 

20 10-7133 
Προμήθεια θερμοσίφωνα για το κατάστημα της 
Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 2.000,00 € 127,10 € 383 

21 10-6613 
Προμήθεια αφισών για την ενημέρωση σχετικά με 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 3.000,00 € 615,00 € 384 

22 10-7133 Προμήθεια 3 πολυθρόνων γραφείου 2.000,00 € 555,00 € 385 

23 80-8212.005 
Εργοδοτική εισφορά Ταμείου Σύνταξης Κοινοτικών 
Υπαλλήλων 1.400,00 € 1.400,00 € 358 

24 80-8231.015 Ασφαλιστικές εισφορές ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ εργαζομένων 85.000,00 € 85.000,00 € 359 

25 80-8231.016 Ασφαλιστικές εισφορές ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ εργαζομένων 35.000,00 € 35.000,00 € 360 

26 80-8231.017 Επικουρικό Χημικών 1.000,00 € 1.000,00 € 361 

27 80-8231.018 ΤΠΔΥ ειδική εισφορά 1% 25.000,00 € 25.000,00 € 362 

28 80-831.019 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 66.000,00 € 66.000,00 € 363 

29 80-8231.020 ΟΑΕΔ ειδική εισφορά 1% 12.000,00 € 12.000,00 € 364 

30 10-6654.003 Προμήθεια μελανιών Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 5.000,00 € 5.000,00 € 386 

31 
10-6654.004 Προμήθεια μελανιών Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου 

5.000,00 € 5.000,00 € 387 

32 
25-6264.004 

Προμήθεια αντλίας και παρελκόμενων αντλιοστασίου 
για το αντλιοστάσιο της τροφοδοτικής δεξαμενής 
Κερατέας 10.000,00 € 9.409,50 € 396 

33 
30-7336.009 Μίσθωση χημικών τουαλετών για τα γήπεδα 

Λαυρεωτικής & Κερατέας 25.339,60 € 3.302,00 € 388 

34 15-6279.001 Δαπάνες για κοινόχρηστα ενοικιαζόμενων χώρων 10.000,00 € 10.000,00 € 335 

35 30-6233 
Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για μεταφορά 
βαρέων οχημάτων 9.000,00 € 1.230,00 € 389 

36 30-6261.005 
Αντικατάσταση και τοποθέτηση κολώνων σκέπαστρου 
και επισκευή βιβλιοθήκης 1ου Γυμνασίου Λαυρίου 20.000,00 € 1.970,00 € 390 

37 30-7332.001 Συντήρηση παιδικής χαράς Αγίου Ανδρέα 15.000,00 € 615,00 € 397 

38 30-7332.002 Ανακατασκευή στάσης Αγίου Κωνσταντίνου 3.800,56 € 1.870,00 € 398 

39 30-7332.003 Σιδηρουργικές εργασίες στο χώρο ΡΕΜΙΖΑΣ 7.000,00 € 3.400,00 € 399 

40 30-6261.004 
Σιδηρουργικές εργασίες στο 1ο Νηπιαγωγείο & 3ο ΔΣ 
Λαυρίου 26.130,70 € 762,60 € 391 

41 20-6671 
Προμήθεια συσσωρευτών για τα ΜΕ 8816, ΜΕ 94682, 
ΚΗΟ 6092 100.000,00 € 657,00 € 400 
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42 70-6671 
Προμήθεια συσσωρευτών για το ΜΕ 88151 
πυροσβεστικό όχημα 3.000,00 € 393,60 € 401 

43 
20-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας Καθαριότητας 1.000,00 € 530,00 € 402 

44 30-7326.002 

Κατασκευή βάσης από μπετό για τοποθέτηση 
προκατασκευασμένης τουαλέτας στο χώρο του 
σχολείου Αγίου Κωνσταντίνου 7.200,00 € 1.451,40 € 403 

45 30-7336.009 
Έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας στο γήπεδο Γ. 
Ραφιάς (Νεάπολη Λαυρίου) 25.339,60 € 1.168,50 € 404 

46 30-7336.009 Προμήθεια πυροσβεστήρων για το γήπεδο Γ. Ραφιάς 25.339,60 € 280,08 € 405 

47 00-6737.003 Διάφορα έξοδα ΔΗΚΕΔΗΛ - αμοιβή εκκαθαριστών 8.000,00 € 984,00 € 317 

48 00-6053.001 
Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ - ΤΕΑΔΥ - Υγειον. Κλπ 
ειδικών θέσεων, αιρετών, φοιτητών 47.043,88 € 2.000,00 € 318 

49 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές 527.707,80 € 2.148,00 € 320 

50 10-6021.001  Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 99.089,16 € 504,00 € 321 

51 10-6021.005 
Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου σχολικών 
φυλάκων 25.481,31 € 6.348,00 € 322 

52 10-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ 312,48 € 312,48 € 323 

53 10-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 16.155,00 € 13.945,20 € 324 

54 10-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΑ με σύμβαση αορίστου χρόνου 27.209,92 € 138,40 € 325 

55 10-6052.003 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ σχολικών φυλάκων 7.359,89 € 4.203,80 € 326 

56 10-6162.001 Έξοδα πληρωμής προσωπικού ΔΙΑΣ 500,00 € 500,00 € 327 

57 15-6011.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 103.141,08 € 126,00 € 328 

58 15-6021.001 Τακτικές αποδοχές Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι 26.182,80 € 252,00 € 329 

59 15-6041.001 
Μισθοδοσία προσωπικού καθαριστριών σχολικών 
μονάδων 252,00 € 252,00 € 330 

60 15-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ 12.892,95 € 15,75 € 331 

61 15-6051.002  Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 1.721,34 € 3,78 € 332 

62 15-6052.001 
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Πρόγραμμα Βοήθεια στο 
Σπίτι 7.189,76 € 69,20 € 333 

63 15-6054.003 
Εργοδοτικές εισφορές για καθαρίστριες σχολικών 
μονάδων 74,62 € 74,62 € 334 

64 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 917.431,68 € 2.646,00 € 336 

65 20-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 93.106,80 € 378,00 € 337 

66 20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ 111.032,31 € 330,75 € 338 

67 20-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 32.579,38 € 28.579,90 € 339 

68 20-6052.001 
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ με σύμβαση αορίστου 
χρόνου 8.081,64 € 118,99 € 340 
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69 25-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 193.725,72 € 126,00 € 341 

70 25-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ - ΟΠΑΔ 24.215,91 € 15,75 € 342 

71 25-6051.003 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 8.003,70 € 7.592,58 € 343 

72 25-6051.004 Εργοδοτική εισφορά Επικουρικό Χημικών 600,00 € 600,00 € 344 

73 30-6011.001 Τακτικές αποδοχές  104.730,12 € 276,00 € 345 

74 30-6021.001 Τακτικές αποδοχές σύμβαση αορίστου χρόνου 50.724,84 € 252,00 € 346 

75 30-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίες  1.000,00 € 1.000,00 € 347 

76 30-6051.003 Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ 6.091,83 € 15,75 € 348 

77 30-6051.008 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 2.203,78 € 1.737,22 € 349 

78 30-6051.010 Εργοδοτική ασφάλεια ΤΕΑΔΥ 550,00 € 550,00 € 350 

79 30-6051.011 Εργοδοτική εισφορά υγειονομικού 1.150,00 € 1.150,00 € 351 

80 30-6052.001 
Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση 
αορίστου χρόνου 13.929,08 € 69,20 € 352 

81 30-6117.001 Αμοιβή γιατρού εργασίας τεχνικού ασφαλείας 3.000,00 € 1.000,00 € 353 

82 35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 119.585,52 € 252,00 € 354 

83 35-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ 14.634,42 € 31,50 € 355 

84 35-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 3.907,56 € 2.777,40 € 356 

85 45-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 2.100,00 € 2.100,00 € 357 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συντήρησης & 
Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 33/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 
Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης πρακτικού 

κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων 

του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 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 
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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’). 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση στις 28 Φεβρουαρίου 2014, για την 
ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συντήρησης 
και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2014. 

Η Τεχνική Υπηρεσία με το αριθμ. πρωτ: 4275/28.02.2014 έγγραφό της απέστειλε το υπ’ αριθμ. 
4274/28.02.2014 πρακτικό της Επιτροπής προκειμένου να γίνει η έγκρισή του από την Οικονομική 
Επιτροπή και η συγκρότηση της Επιτροπής. 

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 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 4274/28.02.2014 πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της 
Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 
2014. 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει το αρ. πρωτ: 4274/28.02.2014 πρακτικό κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής 
Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2014, το οποίο 
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
Β. Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής τους κατωτέρω υπαλλήλους του Δήμου Λαυρεωτικής: 
Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη 
1. Μπογιατζόγλου Χρήστος (λόγω ειδικότητας) 1. Παππάς Κλεισούρας Δημήτρης ΔΕ29 Οδηγών 
2. Λιούμης Βαγγέλης ΤΕ Ηλεκτρολόγων 2. Λιέπουρης Ιωάννης, ΤΕ Μηχανολόγων 
3. Νίνος Γιώργος ΔΕ29 Οδηγών  3. Κατσίκης Σπύρος ΔΕ29 Οδηγών 
 
ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής κατά 
την εκδίκαση της αγωγής της εταιρείας «ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG ΑΕ» 
Αρ. Απόφ.: 34/2014    
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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 «ορισμού 

πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής κατά την εκδίκαση της αγωγής 

της εταιρείας ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG ΑΕ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την περ. ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή 
αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, 
τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή 
εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 281 του ΔΚΚ. 

Με την υπ’ αριθμ.176/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η ανάθεση της νομικής 
κάλυψης του Δήμου Λαυρεωτικής σχετικά με την εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΗΚΕΔΗΛ, 
στο δικηγόρο Κατσαμπέρη Γεώργιο του Νικολάου με ΑΜ/ΔΣΑ 27245, καθώς και η ανάθεση της 
διερεύνησης και απάντησης στα κάτωθι ερωτήματα: 
1. Ποια η νομική κατάσταση του ακινήτου που έχει εισφερθεί στη ΔΕΑΛ (ακίνητο στην περιοχή 
ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΛΑΥΡΙΟΥ), από πλευράς του Δήμου, ως κεφάλαιο. 
2. Ποιών πράξεων (εκμίσθωσης, εκποίησης, υποθήκης, πλειστηριασμού) μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο το συγκεκριμένο ακίνητο, σε σχέση με την νομική του υπόσταση. 
3. Ποια η πιθανή εξέλιξη της αναγγελίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΕΡΩΝΗ BUSINESS 
FINANCIAL GROUP, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ» κατά της υπό εκκαθάριση Δημοτικής 
Επιχείρησης. 
4. Γενικός έλεγχος των απαιτήσεων των τρίτων και πιθανή δικαστική αντιμετώπισή τους. 
5. Νομικές ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την είσπραξη καθυστερημένων απαιτήσεων από 
τρίτους. 
Με την υπ’ αριθμ. 234/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε ο καθορισμός της αμοιβής του 
Δικηγόρου. 

Στην από 23.02.2014 εισήγησή του ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, αναφέρει τα ακόλουθα: 
       Την 19/2/2014 κοινοποιήθηκε στο Δήμο (αρ.πρωτ.3524/20-2-14) η συνημμένη αγωγή  της 

εταιρείας  «ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG AE» ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών,  με την οποίαν 

αξιώνει από την υπό εκκαθάριση ΔΗΚΕΔΗΛ και τον Δήμο, το συνολικό ποσόν των 685.801,25 ευρώ  
(414.000 ευρώ για μισθώματα και χαρτόσημο μιας διετίας  και  271.801,25 ευρώ για διάφορες 

δαπάνες.   

Η αγωγή αυτή εκδικάζεται  την 11/11/2014. 
       Το Δημοτικό Συμβούλιο,  με την υπ’ αριθ. 234/2013 απόφασή  του,  έχει ήδη  αναθέσει στον 

Δικηγόρο κ. Γεώργιο Κατσαμπέρη  τον χειρισμό θεμάτων,  που αφορούν στις απαιτήσεις της ανωτέρω 
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ενάγουσας εταιρείας   και  ειδικότερα  την  νομική γνωμοδότηση επί των απαιτήσεων της ΚΑΠΕΡΩΝΗ 

BFG AE , όταν αυτές προσδιορισθούν επί δικογράφου  και  την  παρακολούθηση αυτών. 

        Κατόπιν τούτου, επειδή  ήδη έχουν προσδιορισθεί οι απαιτήσεις  της εν λόγω εταιρείας  και  η 

ημερομηνία εκδίκασης της αγωγής  της, πρέπει  να ζητηθεί εγκαίρως  από τον Δικηγόρο κ. Γ. 

Κατσαμπέρη  η προβλεπόμενη  γνωμοδότηση  και  προφανώς  να  γίνει  η  ειδικότερη ανάθεση  

χειρισμού της υποθέσεως, κατά το πνεύμα της υπ’ αριθμ. 234/2013  απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί ο χειρισμός της υπόθεσης της 
αγωγής της εταιρείας «ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG AE» ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών, στον 
δικηγόρο κο Κατσαμπέρη Γεώργιο του Νικολάου, λόγω της ιδιαιτερότητας της υπόθεσης και δεδομένου 
ότι στον ίδιο έχει ήδη ανατεθεί η νομική κάλυψη του Δήμου Λαυρεωτικής σχετικά με την εκκαθάριση 
της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΗΚΕΔΗΛ. 

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

− τις διατάξεις της περ. ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− την υπ’ αριθμ.176/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− την υπ’ αριθμ. 234/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 

− την αριθμ..πρωτ.3524/20-2-14 αγωγή  της εταιρείας  «ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG AE» ενώπιον του 
Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών, 

− την από 23.02.2014 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο κο Γεώργιο Κατσαμπέρη του Νικολάου 
(ΑΜ/ΔΣΑ27245), με ΑΦΜ 044705341, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, με έδρα στην Αθήνα, οδός Ηπείρου 2, να 
εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής κατά την εκδίκαση της αγωγής της εταιρείας ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG 
AE ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 11Νοεμβρίου 2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη 
δικάσιμο μετά από ματαίωση ή αναβολή. 
Β. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 
σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006. 
 
ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου 
Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 35/2014    

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 
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ανάθεση του έργου: συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2014 περιλαμβάνεται το έργο με τίτλο: 

«συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου Λαυρεωτικής». Επίσης, στον προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου οικονομικού έτους 2014 στον ΚΑ 30-7333.007 έχει προβλεφθεί η δαπάνη για το ανωτέρω 
έργο. 

Με βάση τα ανωτέρω συντάχθηκε η με ημερομηνία 25.02.2014 Τεχνική Έκθεση Εργασιών από 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.862,00 ευρώ (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%), στην οποία περιγράφονται όλες οι εργασίες που απαιτούνται 
για τη βελτίωση και αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας 
Λαυρεωτικής.  

Συγκεκριμένα, εργασίες θα πραγματοποιηθούν στις περιοχές Άνω Όρια, Νυχτοχώρι, Πράσινη 
Αλεπού, και Γαϊδουρόμανδρα της πόλης του Λαυρίου. 

Οι εργασίες αφορούν συντήρηση και βελτίωση οδοστρωμάτων τοπικού χαρακτήρα. 
Περιλαμβάνουν την πλήρη αποκατάσταση μεμονωμένων σποραδικών φθορών (λακούβες, 
μπακλαβαδιάσματα, κ.λ.π) και ειδικότερα εκσκαφή μέχρι την πλήρη αφαίρεση του αποσαθρωμένου 
ασφαλτικού υλικού, κατακορύφωση των παρειών, συμπύκνωση του πυθμένα (της βάσης), 
απομάκρυνση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής, εφαρμογή προεπαλείψεως ή συγκολλητικής, 
διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας (με κοινή άσφαλτο) 
και συμπύκνωση του ασφλατομίγματος με μικρούς οδοστρωτήρες ή χειροκίνητα μέσα, σκούπισμα και 
οποιαδήποτε άλλη εργασία απαραίτητη για την πλήρη αποκατάσταση της φθοράς. 

Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΤΠΑ 260 και Α 265.  
Σε περιπτώσεις φθορών με σημαντικό μήκος θα γίνεται υποχρεωτικά εφαρμογή 

αντιολισθητικού τάπητα μέσω ετέρας εργολαβίας συντήρησης οδοστρωμάτων. Η τελική στάθμη της 
αποκαταστημένης φθοράς θα είναι στο ίδιο επίπεδο με το πέριξ οδόστρωμα. 

Η συνολική διάρκεια των εργασιών θα είναι τέσσερις (4) ημέρες. 
Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση των ανωτέρω εργασιών σε ιδιώτη και 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις του άρθρου Π.Δ.171/1987, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με  τα 
άρθρα 1 & 2 του Π.Δ.229/1999: «για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης που η δαπάνη για καθένα  από 

αυτά δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 δρχ ή με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με διαγωνισμό ή 

χωρίς διαγωνισμό γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα 

τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου ή της 

Δημαρχιακής Επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που 

προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.1418/1984. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Δημαρχιακή 
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Επιτροπή ή το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και αν μεν 

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

απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριμένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης». 

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

της παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του ΠΔ.. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο 

συλλογικό όργανο των Δήμων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εκτέλεση 

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

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Απόφαση ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 

294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε με την ομοία Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 

547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις αυτής, υπό την ισχύ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α) «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των 

ανωτέρω έργων από τη δημαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόμιμες». 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10. 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ:21437/05.05.2011 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ., περί παροχής οδηγιών 
σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 του Ν.2362/95 για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων για ΟΤΑ Α’ Βαθμού. 

Έπειτα από πρόσκληση του Δήμου για κατάθεση προσφοράς σχετικά με την ανωτέρω 
εργασία, ανταποκρίθηκε ο κος Σπύρος Λιούμης, χωματουργικές εργασίες - ασφαλτικά, με έδρα στην 
Κερατέα, Λεωφ. Σουνίου 11, με ΑΦΜ 027150131, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, ο οποίος κατέθεσε προσφορά με 
έκπτωση σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του τιμολογίου μελέτης, ήτοι 7.066,05 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), την οποία σας θέτω υπόψη. 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

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

− της παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08, 

− τη με ημερομηνία 25.02.2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

− την κατατεθείσα οικονομική προσφορά, 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Αναθέτει το έργο: «συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου Λαυρεωτικής», στον κο Σπύρο 
Λιούμη, χωματουργικές εργασίες - ασφαλτικά, με έδρα στην Κερατέα, Σουνίου 11, με ΑΦΜ 027150131, 
Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, στο ποσό των 5.744,76 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 7.066,05 ευρώ, σύμφωνα με τη 
συνημμένη προσφορά του. 
Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου. 
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Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 7.066,05 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.007 του  προϋπολογισμού 
εξόδων οικονομικού έτους 2014 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 του έργου: «συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου 
Δημοτικής Ενότητας Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.: 36/2014    

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 

ανάθεση του έργου: συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κερατέας», έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2014 περιλαμβάνεται το έργο με τίτλο: 
«συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου Κερατέας». Επίσης, στον προϋπολογισμό εξόδων του 
Δήμου οικονομικού έτους 2014 στον ΚΑ 30-7333.008 έχει προβλεφθεί η δαπάνη για το ανωτέρω έργο. 

Με βάση τα ανωτέρω συντάχθηκε η με ημερομηνία 25.02.2014 Τεχνική Έκθεση Εργασιών από 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.865,00 ευρώ (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%), στην οποία περιγράφονται όλες οι εργασίες που απαιτούνται 
για τη βελτίωση και αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας.  

Συγκεκριμένα, εργασίες θα πραγματοποιηθούν στις οδούς Κυπρίων Αγωνιστών, 
Παπαφλέσσα, Βασιλίσσης Σοφίας. Γρηγορίου Ε’, Μπουμπουλίνας, τον παράδρομο Αναβύσσου – 
Σουνίου, καθώς και οδούς στην περιοχή Αμάχαιρη Κερατέας. 

Οι εργασίες αφορούν συντήρηση και βελτίωση οδοστρωμάτων τοπικού χαρακτήρα. 
Περιλαμβάνουν την πλήρη αποκατάσταση μεμονωμένων σταδιακών φθορών (λακκούβες, 
μπακλαβαδιάσματα, κλπ) και ειδικότερα εκσκαφή μέχρι την πλήρη αφαίρεση του αποσαθρωμένου 
ασφαλτικού υλικού, κατακορύφωση των παρειών, συμπύκνωση του πυθμένα (βάσης), απομάκρυνση 
και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής, εφαρμογή προεπαλείψεως ή συγκολλητικής, διάστρωση 
ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης κυκλοφορίας (με κοινή άσφαλτο) και συμπύκνωση του 
ασφαλτομίγματος με μικρούς οδοστρωτήρες ή χειροκίνητα μέσα, σκούπισμα και οποιαδήποτε άλλη 
εργασία απαραίτητη για την πλήρη αποκατάσταση της φθοράς. 
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Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΤΠΑ 260 & 265 και η 
συνολική διάρκεια τους θα είναι τέσσερις (4) ημέρες. 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση των ανωτέρω εργασιών σε ιδιώτη και 
έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις του άρθρου Π.Δ.171/1987, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με  τα 
άρθρα 1 & 2 του Π.Δ.229/1999: «για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης που η δαπάνη για καθένα  από 

αυτά δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 δρχ ή με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με διαγωνισμό ή 

χωρίς διαγωνισμό γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα 

τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου ή της 

Δημαρχιακής Επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που 

προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.1418/1984. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Δημαρχιακή 

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

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

απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριμένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης». 

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

της παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του ΠΔ.. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο 

συλλογικό όργανο των Δήμων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εκτέλεση 

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

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Απόφαση ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 

294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε με την ομοία Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 

547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις αυτής, υπό την ισχύ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α) «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των 

ανωτέρω έργων από τη δημαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόμιμες». 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10. 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ:21437/05.05.2011 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ., περί παροχής οδηγιών 
σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 του Ν.2362/95 για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων για ΟΤΑ Α’ Βαθμού. 

Έπειτα από πρόσκληση του Δήμου για κατάθεση προσφοράς σχετικά με την ανωτέρω 
εργασία, ανταποκρίθηκε ο κος Σπύρος Λιούμης, χωματουργικές εργασίες - ασφαλτικά, με έδρα στην 
Κερατέα, Λεωφ. Σουνίου 11, με ΑΦΜ 027150131, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, ο οποίος κατέθεσε προσφορά με 
έκπτωση σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του τιμολογίου μελέτης, ήτοι 7.069,67 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), την οποία σας θέτω υπόψη. 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
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− του ΠΔ 171/1987 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ΠΔ 229/1999, 

− της παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08, 

− τη με ημερομηνία 25.02.2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

− την κατατεθείσα οικονομική προσφορά, 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Αναθέτει το έργο: «συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου Κερατέας», στον κο Σπύρο Λιούμη, 
χωματουργικές εργασίες - ασφαλτικά, με έδρα στην Κερατέα, Σουνίου 11, με ΑΦΜ 027150131, Δ.Ο.Υ. 
Κορωπίου, στο ποσό των 5.747,70 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 7.069,67 ευρώ, σύμφωνα με τη 
συνημμένη προσφορά του. 
Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου. 
Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 7.069,67 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.008 του  προϋπολογισμού 
εξόδων οικονομικού έτους 2014 για την εκτέλεση του έργου.  
Δ. Ορίζει τον υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Δημήτριο Πανάγιο, ΤΕ Πολιτικών 
Μηχανικών Έργων Υποδομής, υπεύθυνο για την παρακολούθηση, τη διοίκηση και τον έλεγχο της 
εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 15 του ΠΔ 229/1999. 
Ε. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου αναδόχου και με 
βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Εκτός του ΦΠΑ, κάθε είδους φόροι, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων 
και τέλη βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου σε επιμορφωτικό 
σεμινάριο με θέμα: «Εφαρμογή Γραφείου Προσωπικού» 
Αρ. Απόφ.: 37/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 
Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας 
διάταξης περί «έγκρισης συμμετοχής υπαλλήλου σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: Εφαρμογή 

Γραφείου Προσωπικού». 
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». 
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Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του ανωτέρω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το θέμα περί                                                                                                                                                                                                                          
«έγκρισης συμμετοχής υπαλλήλου σε επιμορφωτικό σεμινάριο», 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: 

Η εταιρεία SOFLAND ΜΟΝ. ΕΠΕ, επίσημος αντιπρόσωπος της Alfaware A.E. οργανώνει την 
Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014 σεμινάριο για χρήστες του τμήματος Μισθοδοσίας με θέμα: «Εφαρμογή 
Γραφείου Προσωπικού». 

Τα θέματα που θα παρουσιαστούν είναι: 
- Η χρησιμότητα του γραφείου προσωπικού στα πλαίσια της οργανωτικής δομής του Δήμου  
- Νομοθετικό πλαίσιο και εναρμόνιση της εφαρμογής με αυτό 
- Καρτέλα εργαζόμενου 
- Σύνταξη καρτέλα εργαζόμενου ως προς τις κάτωθι θεματικές ενότητες: 

Αρχική κατάταξη, κατατάξεις ,ΟΕΥ, αξιολογήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις, θέσεις ευθύνης, 
αναγν. Προϋπηρεσία 

- Διασύνδεση με την εφαρμογή μισθοδοσίας 

- Πειθαρχικά δεδομένα 

- Αξιολογήσεις 

- Κρίση προϊσταμένων 

- Προβλεπόμενες μεταβολές ΕΜ 

- Τήρηση – καταχώρηση αδειών 

- Ρολόγια προσωπικού (αυτόματη διασύνδεση με την εφαρμογή) 

- εκτυπώσεις εφαρμογής  

- δημιουργία πρότυπων εκτυπώσεων όλων των εγγράφων που χρησιμοποιούνται 
Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται σε 180,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ανά άτομο. 
Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος πρότεινε τη συμμετοχή του υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, 

Γκίκα Φωτίου, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρονικών με βαθμό Ε’, στο ανωτέρω σεμινάριο. 
Η δαπάνη για τη συμμετοχή του υπαλλήλου στο σεμινάριο θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014. 
Η Οικονομική Επιτροπή 

έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έχοντας υπόψη: 
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- 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 του υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, Φώτιου Γκίκα, ΔΕ Τεχνικός 
Ηλεκτρονικών, με βαθμό Ε’, σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «εφαρμογή Γραφείου Προσωπικού», 
το οποίο διοργανώνεται από την SOFLAND Μον. ΕΠΕ στη έδρα στης εταιρείας, οδός Ερχείας, στο 
Κορωπί στις 7 Μαρτίου 2014. 
Β. Διαθέτει πίστωση ποσού 221,40 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του 
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014 για να αντιμετωπισθεί η δαπάνη. 

 
 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Κατσίκης Κωνσταντίνος 
 
Παπανικολάου Νικόλαος 
 
Μπουκουβάλας Λάμπρος 
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