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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  1 2 η ς  T A K T I K Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  
Ημερομηνία συνεδρίασης  : 27 Απριλίου 2015 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Δευτέρα, ώρα 15:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 23.04.2015 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Ευφροσύνη Σίνη, 
Ηλίας Στουραΐτης 

Απόντα μέλη  : 2 
Κωνσταντίνος Λεβαντής, Μπουκουβάλας Λάμπρος 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του 
προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 86/2015    

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 «έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ 

τριμήνου 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  

Σύμφωνα με την περ. β’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή 
ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων – εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, 
στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην 
ιστοσελίδα του Δήμου. 

Στην παρ.9 του άρθρου 266 του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 
43 του Ν.3979/2011 ορίζονται τα ακόλουθα: «Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του 

υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία 

έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης 
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τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού 

έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον 

προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως 

το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός 

προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και 

αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο 

προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που 

πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ.40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 
2007/09.09.2011, τεύχος Β’) «καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται 
τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο από την Οικονομική 
Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου ή οικείας 
Περιφέρειας αντίστοιχα. 

Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, 
συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση 
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ’ αριθμ. πρωτ:6943/16.04.2015 έγγραφό της 
υπέβαλλε στην Οικονομική Επιτροπή την  έκθεση εσόδων – εξόδων του Α’ τριμήνου έτους 2015 (χρονικό 
διάστημα από 01.01.2015 έως 31.03.2015), προκειμένου αυτή να προβεί στον έλεγχο της υλοποίησης 
του προϋπολογισμού του Δήμου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.  

Όσο αφορά το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 – ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ η Οικονομική Υπηρεσία 
σημειώνει τα ακόλουθα: 
0.-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
Προϋπολογι
σθέντα 

Βεβαιωθέντα Ποσοστό 
μεταξύ 

Προϋπολογισθ
έντων-

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέ
ντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

9.490.724,16 1.646.828,05 17,35 1.069.170,85 11,26% 64,92% 

Οι διαφορές που προκύπτουν, αναλύονται ως εξής: 
03.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
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Προϋπολογι
σθέντα 

Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέ

ντων 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέ
ντα 

Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντ
ων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

4.540.316,58 646.090,19 14,23% 260.999,79  5,74 % 40,39% 

Η διαφορά των προϋπολογισθέντων από τα Βεβαιωθέντα είναι  3.894.226,39 €  και από τα εισπραχθέντα 
είναι 4.279.316,79 ευρώ. Σ’ αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται «έσοδα από δημοτικά τέλη 
καθαριότητας» που εισπράττονται σταδιακά κάθε μήνα από τη ΔΕΗ καθώς και «τέλη ύδρευσης» των 
οποίων  η βεβαίωση δεν έχει ξεκινήσει αφού βεβαιώθηκαν στον ΚΑ 2 (διότι η βεβαίωση αφορούσε  
πρωτοβεβαιούμενα παρελθόντων ετών). 
04.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
05.-ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Η διαφορά των προϋπολογισθέντων από τα Βεβαιωθέντα είναι 779.050,83 €   και από τα εισπραχθέντα 
είναι 841.032,96  ευρώ. Σ αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται έσοδα από ΦΗΧ  που εισπράττονται 
σταδιακά κάθε μήνα από τη ΔΕΗ .Καθώς και ο φόρος ζύθου που επιχορηγείται από το Δήμο συνήθως 
στο τέλος του χρόνου. 
06.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Η διαφορά των Προϋπολογισθέντων από τα Βεβαιωθέντα και Εισπραχθέντα είναι σε ποσοστό 20,94% 
παραπάνω τα εισπραχθέντα από τα προϋπολογισθέντα. Σε αυτή τη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται η 
«επιχορήγηση ΚΑΠ», η οποία εισπράττεται σταδιακά κάθε μήνα, καθώς και η «επιχορήγηση σχολείων 
λειτουργικών αναγκών» (ο Δήμος έχει εισπράξει την πρώτη δόση) καθώς και οι «ΚΑΠ για λοιπούς 
παρακρατηθέντες πόρους» ποσού 423.818,56 ευρώ που μέχρι σήμερα δεν έχει αποδοθεί στο Δήμο.    

Προϋπολογι
σθέντα 

Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντ

ων 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντ
ων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

462.284,07 66.322,02 14,34% 54.728,73 11,83% 82,51% 

Προϋπολογισθ
έντα 

Βεβαιωθέντα Ποσοστό 
μεταξύ 

Προϋπολογισθ
έντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό 
μεταξύ 
Προϋπολογισ
θέντων 
Εισπραχθέντ
ων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

897.273,92 118.223,09 13,17% 56.240,96 6,26% 47,57% 

Προϋπολογισθ
έντα 

Βεβαιωθέντα Ποσοστό 
μεταξύ 

Προϋπολογισθ
έντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό 
μεταξύ 
Προϋπολογισ
θέντων 
Εισπραχθέντ
ων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

3.288.822,12 688.893,95 20,94% 688.893,95 20,94% 100% 
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1.-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  

Η διαφορά μεταξύ Προϋπολογισθέντων  Βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων είναι 2.381.411,12 ευρώ  η 
οποία αναλύεται ως: 
12.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Η διαφορά μεταξύ Προϋπολογισθέντων και Βεβαιωθέντων-Εισπραχθέντων αφορά την επιχορήγηση που 
αναμένεται για το έργο «Ολοκληρωμένη τοπική δράση για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων των Δήμων Μαρκοπούλου και Λαυρεωτικής». Επίσης, αναμένεται επιχορήγηση για 
την εκλογική αποζημίωση προσωπικού καθώς και η επιχορήγηση για πυροπροστασία.    
13.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Η διαφορά μεταξύ Προϋπολογισθέντων και Βεβαιωθέντων-Εισπραχθέντων είναι 2.113.009,19 ευρώ και 
οφείλεται: 
1.Βρεφονηπιακός.Σταθμός Λαυρίου: Έχει προϋπολογιστεί ποσό 325.258  ευρώ και  έχουν  εισπραχθεί 
85.375,26 ευρώ. 
2.Για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Κερατέας: Έχει προϋπολογισθεί 474.927 ευρώ  ενώ  έχει  
εισπραχθεί 0. 
 3.‘ Έσοδα από έργο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου: ποσού 211.368,45 ευρώ 
ενώ έχει  εισπραχθεί το ποσό των 1.612,57  ευρώ. 
7.Ενεργειακή αναβάθμιση .Δημαρχείου Λαυρεωτικής: Έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 382.992 ευρώ 
ενώ  έχει εισπραχθεί 0. 
8.Βρεφονηπιακός σταθμός Κερατέας:  Έχει προϋπολογιστεί 113.994,36 ευρώ ενώ έχει εισπραχθεί το 
ποσό των 31.020,44 ευρώ. 
9.ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών: Έχει προϋπολογιστεί 175.080 ευρώ και έχει εισπραχθεί 34.220 ευρώ  

Προϋπολογι
σθέντα 

Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέ

ντων 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέ
ντα 

Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέ
ντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

2.588.506,98 207.095,86 8,00% 207.095,86 8,00% 100% 

Προϋπολογι
σθέντα 

Βεβαιωθέντα Ποσοστό 
μεταξύ 

Προϋπολογισθ
έντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέ
ντα 

Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέ
ντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

155.391,48 13.380,00 8,61% 13.380,00 8,61% 100% 

Προϋπολογισθ
έντα 

Βεβαιωθέντα Ποσοστό 
μεταξύ 

Προϋπολογισθ
έντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέ
ντα 

Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέ
ντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

2.265.237,46 152.228,27 6,72% 152.228,27 6,72% 100% 
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10.Ασφαλτόστρωση πόλης δρόμων Λαυρίου: Έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 419.523,56 ευρώ και  
θα γίνει συμψηφιστική εγγραφή. 
11.Χρηματοδότηση κοινόχρηστου χώρου Κερατέας - Πράσινο Ταμείο: ποσό 64.200,00 ευρώ, έχει 
εισπραχθεί 0. 
 2.-ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 664.017,99 ευρώ. 
Έχουν  βεβαιωθεί παραπάνω από τα προϋπολογισθέντα, η κατάρτιση του προϋπολογισμού όμως 
γίνεται με βάση τα εισπραχθέντα οπότε μόνο εάν εισπραχθούν μπορεί να  υπάρξει τροποποίηση 
εσόδων. Η διαφορά  μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 1.383.757,19 
ευρώ η οποία αναλύεται παρακάτω. 
1.Διαφορά ποσού μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων στον ΚΑ 2111 «τέλη καθαριότητας» ύψους 
632.832,04 ευρώ, αφορά τη βεβαίωση επιστρεφόμενων δημοτικών τελών από ΔΕΗ μη εισπραχθέντων 
καθώς και βεβαίωση των παραθεριστικών κατοικιών μη ηλεκτροδοτούμενων που έγινε εντός του μήνα 
και πληρώνονται σταδιακά, όπως επίσης και διαγραφές που θα γίνουν σταδιακά διότι πολλά από τα 
ακίνητα έχουν ηλεκτροδοτηθεί χωρίς ενημέρωση στην υπηρεσία.  
3. Διαφορά ποσού 581.625,06 ευρώ μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων στον ΚΑ 2112.001 «τέλη 
ύδρευσης» οφείλεται στη βεβαίωση καταλόγων ύδρευσης που λήγει η πληρωμή εντός του Απρίλη. Τα  
παραπάνω ποσά των οποίων αποπληρώνονται σταδιακά επίσης διακανονίζονται και πληρώνονται 
σταδιακά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
3.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 

Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ Βεβαιωθέντων και Εισπραχθέντων ενδεικτικά  αναλύεται ως: 
Τέλη Ύδρευσης Βεβαιωθέντα: 2.366.084,91 ευρώ – Εισπραχθέντα: 117.489,40 ευρώ 
Τέλος ρύπανσης Κερατέας Βεβαιωθέντα: 343.209,60 ευρώ  - Εισπραχθέντα: 0 ευρώ (εκκρεμεί δικαστική 
απόφαση) 
Τέλη καθαριότητας Βεβαιωθέντα: 1.115.177,46 ευρώ – Εισπραχθέντα: 101.561,57 ευρώ. Μεγάλο ποσό 
από τα βεβαιωθέντα διαγράφεται σταδιακά λόγω ηλεκτροδότησης ακινήτων. 

Προϋπολογισθ
έντα 

Βεβαιωθέντα Ποσοστό 
μεταξύ 

Προϋπολογισθ
έντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέ
ντα 

Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέ
ντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.595.671,08 2.259.689,07 141,61% 875.931,88 54,89% 38,76% 

Προϋπολογι
σθέντα 

Βεβαιωθέντα Ποσοστό 
μεταξύ 

Προϋπολογισθ
έντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέ
ντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

5.329.779,79 5.312.603,18 99,67% 277.833,03 5,21% 5,22% 
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Τέλος ακίνητης περιουσίας Βεβαιωθέντα 117.691,83 ευρώ – Εισπραχθέντα: 737,31 ευρώ. Μεγάλο ποσό 
από τα βεβαιωθέντα διαγράφεται σταδιακά λόγω ηλεκτροδότησης ακινήτων. 
Εισφορά σχεδίου Λεγραινών Βεβαιωθέντα: 249.893,85 ευρώ – Εισπραχθέντα: 0 ευρώ (Το μεγαλύτερο 
ποσοστό των ανείσπρακτων πρόκειται για αγνώστους οφειλέτες –πολλούς κληρονόμους που δεν έχουν 
γίνει αποδοχές κλπ.) 
Εισφορά σχεδίου Κερατέας Βεβαιωθέντα: 103.943,52 ευρώ – Εισπραχθέντα: 0  ευρώ. 
Έσοδα από μισθώματα ακινήτων Βεβαιωθέντα: 213.871.41 ευρώ – Εισπραχθέντα: 15.235,55 ευρώ.  
Πρόκειται για το μίσθωμα που επανήλθε στο Δήμο μετά τη λύση της ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ και με απόφαση Δ.Σ. 
αποπληρώνεται με δόσεις .  
Εκμίσθωση αναψυκτήριου και παραλίας Κακής Θάλασσας Βεβαιωθέντα: 62.055,95 ευρώ- 
Εισπραχθέντα: 2.187,09 ευρώ. Πρόκειται για οφειλή που έχει διακανονιστεί σε δόσεις με απόφαση  Δ.Σ. 
Έκτακτα γενικά έσοδα ΚΟΚ Βεβαιωμένα: 305.968,19 ευρώ – Εισπραχθέντα: 1021,47 ευρώ. Πρόκειται 
για κλήσεις παλαιών ετών. 
Για τις παραπάνω  οφειλές που αφορούν τα έτη από το 2014 και πριν έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες 
ενέργειες (δέσμευση φορολογική ενημερότητας –επιστολές κ.λ.π) προκειμένου σταδιακά να εισπράττεται 
το μεγαλύτερο δυνατό ποσό. Άλλωστε σύμφωνα με την εγκύκλιο 30842/31/7/2014 προβλέπεται ότι το 
σύνολο των ανείσπρακτων του προηγούμενου έτους εγγράφεται στον προϋπολογισμό στο σκέλος των 
εξόδων και στον ΚΑ 80-8511 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων». Συγκεκριμένα στον 
προϋπολογισμό εγγράφηκε το ποσό των 4.692.928,78 ευρώ προκειμένου να μην υπάρχει πλασματική 
εικόνα στις εισπράξεις. 
4.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

Η παραπάνω κατηγορία αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού και γενικά τις κρατήσεις. Η 
διαφορά των ευρώ ανάμεσα στα βεβαιωθέντα και στα εισπραχθέντα προκύπτει από τη βεβαίωση ΦΠΑ 
από τους καταλόγους ύδρευσης τα παραπάνω ποσά αποπληρώνονται σταδιακά από τους δημότες. 

 
Όσο αφορά το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 – ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ η Οικονομική Υπηρεσία 

σημειώνει τα ακόλουθα: 
 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέ
ντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

2.195.000,00 683.964,12 31,16% 377.824,34 17,22% 54,88% 
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6.-ΕΞΟΔΑ 
Προϋπολογισ Δεσμευθέντα Ποσοστό  

Δεσμευθέντων 
Προϋπολογισθ 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό 
Τιμολογηθέν. 
Προϋπολογ. 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό 
Πληρωθέντ. με 
Προϋπολογισθ

. 

Ποσοστό 
Πληρωθέντ.μεΤιμολογηθέντα 

11.022.542 9.983.163,65 90,57% 2.342.620,05 21,25% 2.126.905,29 1.961.454,52 17,79% 83,72% 

Οι παραπάνω δαπάνες αφορούν μισθοδοσίες- αποδόσεις κρατήσεων  επιχορηγήσεις στα νομικά πρόσωπα δάνεια και χρεολύσια  δικαιώματα ΔΕΗ και διάφορα έξοδα όπως 
ταχυδρομικά  τηλεφωνικά, συντηρήσεις προμήθειες αναλωσίμων, ανταλλακτικά  καθώς και εισφορές όπως ΕΣΔΚΝΑ κ.λ.π. 
7.-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Προϋπολογισ Δεσμευθέντα Ποσοστό  
Δεσμευθέντων 
Προϋπολογισθ 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό 
Τιμολογηθέν. 
Προϋπολογ. 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό 
Πληρωθέντ. με 
Προϋπολογισθ. 

Ποσοστό 
Πληρωθέντ.μεΤιμολογηθέντα 

4.252.629,30 1.153.520,85 27,12% 139.709,49 3,29% 127.460,52 122.460,52 2,87% 87% 

 
71.-ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 

Προϋπολογισ Δεσμευθέντα 
Ποσοστό 

Δεσμευθέντων 
Προϋπολογισθ 

  
Τιμολογηθέντα 

Ποσοστό 
Τιμολογηθέν. 
Προϋπολογ 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα 
Ποσοστό 

Πληρωθέντ. με 
Προϋπολογισθ  

Ποσοστό 
Πληρωθέντα .με 
Τιμολογηθέντα 

1.144.521.92 197.416,65 17,24% 10.145,10 
8,86% 

 
 

1.799,19 1.799,19 1,57% 17,73% 

Η διαφορά ανάμεσα στα προϋπολογισθέντα και στα πληρωθέντα προκύπτει από το ποσό των 1.142.722,80 που αφορά προμήθειες: παγίων, ελαστικών φωτιστικών 
εξαρτημάτων ύδρευσης κ.λ.π ηλεκτρονικών υπολογιστών, πινακίδες σήμανσης, την αγορά οικοπέδου στο ΟΤ169. Τα χρήματα υπάρχουν δεσμευμένα σε λογαριασμό του 
Δήμου καθώς και ποσό 64.200,00 ευρώ που αφορά τη χρηματοδότηση κοινόχρηστων χώρων Κερατέας από Πράσινο Ταμείο.   
73.-ΕΡΓΑ 
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Προϋπολογισ Δεσμευθέντα 
Ποσοστό 

Δεσμευθέντων 
Προϋπολογισθ 

  
Τιμολογηθέντα 

Ποσοστό 
Τιμολογηθέν. 
Προϋπολογ. 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα 
Ποσοστό 

Πληρωθέντ. με 
Προϋπολογισθ. 
  

Ποσοστό 
Πληρωθέντα .με 
Τιμολογηθέντα 

  

2.730.482,28 896.104,20 32,81% 119.564,39 4,37 115.661,31 115.661,31 42,35% 96,73% 
 
Αφορούν φωταγωγήσεις – εργασίες καθαρισμού - συντηρήσεις και έργα. 
Η διαφορά ανάμεσα στα προϋπολογισθέντα με τα ενταλθέντα και πληρωθέντα ανέρχεται στο ποσό των 2.614.820,97 ευρώ και οφείλεται στα έργα για τα οποία δεν έχουν 
έλθει ακόμα οι επιχορηγήσεις από την πολιτεία όπως: 
 Κ.Α -25-7312.002 ‘’Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Αγίου Κων/νου’’ ύψους 211.368,45 ευρώ - έχει πληρωθεί 87.706,85 € . 
Κ.Α - 30-7311.018 ‘’Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 123 Κερατέας ύψους 84.400,87 ευρώ - έχει πληρωθεί 0 ευρώ. 
Κ.Α-  30-7341.005-006-007-008-009 ‘’ Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Λαυρεωτικής-πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)’’ ύψους 382.992 ευρώ - δεν έχει γίνει καμία  πληρωμή.   
 Κ.Α- 30-7311.009 ‘’Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού Λαυρίου στο ΟΤ 203’’ ύψους 324.258 ευρώ - έχει πληρωθεί 0 €. 
 Κ.Α- 30-7311.019 ‘’Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ’’ Κερατέας ύψους 474.927 ευρώ - δεν έχει γίνει καμία πληρωμή. 
  ΚΑ – 30-7323.015 ‘’Ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης 419.523,56 ευρώ είναι συμψηφιστική εγγραφή και θα γίνει άμεσα διότι έχει γίνει η πληρωμή από το Περιφερειακό 
Ταμείο. 

8.-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Προϋπολογισ Δεσμευθέντα 
Ποσοστό  

Δεσμευθέντων 
Προϋπολογισθ 
  

Τιμολογηθέντα 
Ποσοστό 

Τιμολογηθέν. 
Προϋπολογ 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα 
Ποσοστό 

Πληρωθέντ. με 
Προϋπολογισθ. 

Ποσοστό 
Πληρωθέντα.μεΤιμολογηθέντα 

 

 
 

8.292.250,57 3.403.546,16 41,04% 1.373.344,99 16.56% 1.056.796,25 855.274,68 10,31% 62,27%  
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Από το παραπάνω ποσό των προϋπολογισθέντων θα πρέπει να αφαιρεθεί ο Κ.Α: 82 ’’Αποδόσεις κρατήσεων’’ Προϋπολογισθέντα 1.979.500 ευρώ και Πληρωθέντα 367.966,10 
ευρώ.  
Επίσης από τα παραπάνω προϋπολογισθέντα θα πρέπει να αφαιρεθεί ο Κ.Α:85 ‘’Προβλέψεις μη είσπραξης’’ ποσού 4.692.928,78 ευρώ που εντάχθηκε πρώτη φορά στον 
προϋπολογισμό έτους 2013 και αφορά τη διαφορά προϋπολογισθέντων-βεβαιωθέντων εσόδων παρελθόντων ετών μείον τα εισπραχθέντα παρελθόντων ετών.  
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο ΚΑ 8115.001 αφορά τις «δαπάνες παρελθόντων ετών». Το σύνολο των παραστατικών που μεταφέρθηκε στο έτος 2015 ανέρχεται στο ποσό 
των 893.169,34. Πληρώθηκαν μέχρι σήμερα 640.580,87 €,  δηλαδή προκύπτει το ποσό των 252.588,47 ευρώ, το οποίο στο μεγαλύτερο σύνολό  του αφορά παραστατικά που 
δεν μπορούν να πληρωθούν είτε λόγω πράξεων Ελεγκτικού Συνεδρίου είτε λόγω ελλιπών δικαιολογητικών, κ.λ.π. 
Επίσης ο ΚΑ 80-8122.002 «Αγορά κτηρίου Ευτέρπης» 195.775,63 ευρώ: Υπάρχει εκκρεμότητα και δεν μπορεί να πληρωθεί καθώς και ο ΚΑ 80-8122.012 «πληρωμή ΠΟΕ 
έργων» αφορά τελεσίδικη απόφαση και με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πληρώνεται σταδιακά.  
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Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 

- την περ. β της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 

- την αριθ. οικ.40038/09.09.2011 «καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών» 

- την αριθμ. πρωτ:6943/16.04.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Λαυρεωτικής, ως 
κατωτέρω:
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ      

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 

    ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/3/2015 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 
1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 9490724,16 1646828,05 0,17352 1069170,85 0,112654 0,64923 
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 199858,89 122691,38 0,61389 3700 0,018513 0,030157 
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 10000 208,43 0,020843 208,43 0,020843 1 
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 4540316,58 646090,19 0,142301 260999,79 0,057485 0,403968 
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 462284,07 66322,02 0,143466 54728,73 0,118388 0,825197 
5 Φόροι και εισφορές 897273,92 118223,09 0,131758 56240,96 0,06268 0,475719 
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 3288822,12 688893,95 0,209465 688893,95 0,209465 1 
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 92168,58 4398,99 0,047728 4398,99 0,047728 1 
1 Εκτακτα έσοδα 2588506,98 207095,86 0,080006 207095,86 0,080006 1 

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 2000 0 0 0 0 ######## 
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 155391,48 13380 0,086105 13380 0,086105 1 
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 2265237,46 152228,27 0,067202 152228,27 0,067202 1 
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 2500 0 0 0 0 ######## 
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 139378,04 32852,49 0,235708 32852,49 0,235708 1 
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 24000 8635,1 0,359796 8635,1 0,359796 1 
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1595671,08 2259689,07 1,416137 875931,88 0,548943 0,387634 

21 Τακτικά έσοδα 1588671,08 2259689,07 1,422377 875931,88 0,551361 0,387634 
22 Έκτακτα έσοδα 7000 0 0 0 0 ######## 
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 5329779,79 5312603,18 0,996777 277833,03 0,052128 0,052297 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 ######## 0 ######## ######## 
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 5329779,79 5312603,18 0,996777 277833,03 0,052128 0,052297 
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2195000 683964,42 0,311601 377824,34 0,17213 0,552404 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 2162000 678640,16 0,313895 372500,08 0,172294 0,548892 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 33000 5324,26 0,161341 5324,26 0,161341 1 
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 2479847,31           

  Σύνολα εσόδων 23679529,32 10110180,58   2807855,96     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 

        ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/3/2015 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 
1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 11022542 9983163,65 0,905704 2342620,05 0,2125299 2126905,29 1961454,52 0,1779494 0,8372909 
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3670546,02 3669879,38 0,999818 962403,41 0,2621963 958709,53 949695,71 0,2587342 0,9867959 
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 860984,67 554958,96 0,644563 119164,95 0,1384054 117745,04 117745,04 0,1367563 0,9880845 
62 Παροχές τρίτων 2311273,82 1838349,26 0,795384 528992,18 0,2288747 403068,97 326436,39 0,1412366 0,6170911 
63 Φόροι - τέλη 25434,79 17222,01 0,677104 6739,72 0,2649804 8216,94 8216,94 0,3230591 1,2191812 
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 646638,56 576986,26 0,892286 31120,74 0,0481269 19510,31 19158,17 0,0296273 0,6156078 
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 387920,93 387920,93 1 87969,35 0,2267713 87819,79 87819,79 0,2263858 0,9982999 
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 787300 608433,64 0,77281 117310,5 0,1490036 43585,51 41773,44 0,0530591 0,3560929 
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2332443,21 2329413,21 0,998701 488919,2 0,2096168 488249,2 410609,04 0,1760425 0,8398301 
68 Λοιπά Έξοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 

7 Επενδύσεις 4252629,3 1153520,85 0,271249 139709,49 0,0328525 127460,52 122460,52 0,0287964 0,8765369 
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1144521,92 197416,65 0,172488 10145,1 0,0088641 1799,19 1799,19 0,001572 0,1773457 
73 Έργα 2730482,28 896104,2 0,328185 119564,39 0,0437887 115661,33 115661,33 0,0423593 0,967356 
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 377625,1 60000 0,158888 10000 0,0264813 10000 5000 0,0132406 0,5 
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 8292250,57 3403546,16 0,410449 1373344,99 0,1656179 1056796,26 855274,68 0,1031414 0,6227675 
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1619821,79 1424046,16 0,879138 988763,88 0,6104152 681912,03 487308,58 0,3008409 0,4928463 
82 Αποδόσεις 1979500 1979500 1 384581,11 0,1942819 374884,23 367966,1 0,1858884 0,9567971 
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 4692928,78 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 

9 Αποθεματικό 112107,45                 
  Σύνολα δαπανών 23679529,32 14540230,7   3855674,53   3311162,07 2939189,72     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 

  τέλος Προηγούμενου 
έτους 

Προηγούμενο τρίμηνο 1ο Τρίμηνο 2015 Μεταβολή 
% 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7.269.729,27 7.269.729,27 8.937.276,91 1,23 
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 5.564.702,41 5.564.702,41 7.305.049,02 1,31 
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. Λοιπές απαιτήσεις 1.705.026,86 1.705.026,86 1.632.227,89 0,96 
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.502.101,64 2.502.101,64 2.350.893,55 0,94 
1. Ταμείο 1.368,00 1.368,00 839,41 0,61 
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.500.733,64 2.500.733,64 2.350.054,14 0,94 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.522.652,45 1.522.652,45 1.435.596,96 0,00 
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 87.055,49 87.055,49 0,00 0,00 
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.435.596,96 1.435.596,96 1.435.596,96 0,00 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 3.022.162,77 3.022.162,77 2.949.300,35 0,98 
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 2.761.407,77 2.761.407,77 2.761.407,77 1,00 
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 260.755,00 260.755,00 187.892,58 0,72 
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.237.598,74 1.237.598,74 1.199.268,84 0,97 
1. Προμηθευτές 896.365,44 896.365,44 862.175,36 0,96 
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 110.632,00 110.632,00 96.593,39 0,87 
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 0,00 2.037,80 0,00 
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 230.601,30 230.601,30 238.462,29 1,03 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 589.713,25 589.713,25 0,00   
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 1,00 
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 589.713,25 589.713,25 0,00 0,00 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 14 από 49 

 

Β. Υποβάλλει την ανωτέρω έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη σχετικής απόφασης. 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 
Αρ. Απόφ.: 87/2015 

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

πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Δ.Ε.Κερατέας», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής το από 31.03.2015 έγγραφο της Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου, όπου αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 
          «Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «σύστασης πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και 

δημοτικές κοινότητες» και τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, άρθρο 173, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε 

τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο 

πίνακα». 

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

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

− Τις  διατάξεις  του άρθρου 35  του  από  17/5-15/6/1959  Β.Δ/τος  «Περί  Οικονομικής Διοικήσεως & 
Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2044/Β’/30.12.2010), 

− Την από 31.03.2015 εισήγηση της Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου και τη συνημμένη κατάσταση 
των παραστατικών, 

− Την υπ’ αριθμ.7/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής στις 
Δημοτικές Ενότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας και στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Δημοτικής Ενότητας 
Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΠΟΣΟ 
χωρίς 
παρακράτηση 

Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ 

ΣΑΜΠΟΣ  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 09/11.03.2015 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΣΤΟΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ 399,75 30-7333.008 

ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ Μ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 495/12.03.2015 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ 

ΧΩΡΟΥ (ΧΑΟΣ) 369,00 20-7332.002 
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ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ Μ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 496/12.03.2015 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ 

ΧΩΡΟΥ (ΧΑΟΣ) 123,00 20-7332.002 

ΣΑΜΠΟΣ  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 10/17.03.2015 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΣΤΟΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ 332,10 30-7333.008 

ΣΑΜΠΟΣ  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 11/20.03.2015 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΣΤΟΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΠΟΥΡΤΖΕΣ 369,00 30-7333.008 

ΣΑΜΠΟΣ  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 12/23.03.2015 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΣΤΟΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΠΟΥΡΤΖΕΣ 307,50 30-7333.008 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. 
ΓΟΥΛΑΣ 43/24.03.2015 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΜΕ 3Α 

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΙΨΕΛΙΖΑ 381,30 30-7333.008 

ΣΑΜΠΟΣ  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 13/28.03.2015 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΣΤΟΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΝΤΕΡΙΝΑ 307,50 30-7333.008 

ΣΑΜΠΟΣ  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 14/31.03.2015 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΣΤΟΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΝΤΕΡΙΝΑ 381,30 30-7333.008 

ΣΥΝΟΛΟ 2.970,45 ευρώ 
Β. την ανανέωση του ποσού των 2.970,45 ευρώ που δαπανήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 35 του 17/5-
15/6/1959  Β.Δ/τος.   
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 88/2015 

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 2015, 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/23.04.2015 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες 
στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015. 

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/07.04.2015 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 προϋπολογισμού έτους 2015, όπως αναφέρονται κατωτέρω: 
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Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Α.Υ. 

30-7323.015 Ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης Λαυρίου 
419.523,56 € 419.523,56 € Α-485 

25-6279.001 
Χημικές αναλύσεις πόσιμου νερού ΔΕ Κερατέας 

2.000,00 € 2.000,00 € Α-486 

20-7333.003 Καθαρισμός οδικού δικτύου ΔΕ Κερατέας 20.000,00 € 20.000,00 € Α-487 

20-6671 
Προμήθεια 4 ηλεκτρικών συσσωρευτών για τα 
οχήματα του Δήμου 100.000,00 € 840,00 € Α-488 

10-6265 
Ανανέωση συμβολαίου συντήρησης φωτοτυπικών 
μηχανημάτων 4.000,00 € 2.000,00 € Α-489 

30-7336.009 
Συντήρηση αποδυτηρίων Δημοτικού Σταδίου Π. 
Βογιατζής 25.000,00 € 3.810,54 € Α-490 

10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανοργάνωσης 4.500,00 € 1.000,00 € Α-491 

30-6264.002 
Ετήσια σύμβαση συντήρησης ηλεκτρονικής 
πινακίδας ενημέρωσης δημοτών 2.000,00 € 1.291,50 € Α-492 

10-6263 Συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής 6.000,00 € 2.000,00 € Α-493 

10-6671 
Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα του Δήμου 
Λαυρεωτικής 3.000,00 € 1.000,00 € Α-494 

20-6263 Συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής 168.845,47 € 100.000,00 € Α-495 

20-6671 
Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα του Δήμου 
Λαυρεωτικής 100.000,00 € 70.000,00 € Α-496 

25-6263 Συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής 5.000,00 € 4.000,00 € Α-497 

25-6671 
Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα του Δήμου 
Λαυρεωτικής 3.000,00 € 2.000,00 € Α-498 

35-6263 Συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής 2.000,00 € 500,00 € Α-499 

35-6671 
Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα του Δήμου 
Λαυρεωτικής 1.500,00 € 1.000,00 € Α-500 

70-6263 Συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής 17.000,00 € 7.000,00 € Α-501 

70-6671 
Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα του Δήμου 
Λαυρεωτικής 25.748,91 € 10.000,00 € Α-502 

30-7322.003 
Εργασίες διαμόρφωσης παιδικής χαράς Κεντρικής 
Πλατείας Λαυρίου 7.200,00 € 7.200,00 € Α-503 

20-7332.007 Καθαρισμός πλατειών & πάρκων ΔΕ Κερατέας 20.000,00 € 1.500,00 € Α-504 

10-7135 
Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος ρύθμισης 
χρόνου ομιλητών 4.000,00 € 800,00 € Α-505 

30-7332.002 Συντήρηση παγκακιών 9.000,00 € 1.500,00 € Α-506 

20-6263 
Επισκευή ΚΗΙ 3195 (επαναψήφιση απόφαση 
Ο.Ε.443/2014) 168.845,47 € 1.992,60 € Α-507 

20-6263 Επισκευή ΚΗΗ 5520 (επαναψήφιση απόφαση 
Ο.Ε.443/2014) 168.845,47 € 307,50 € Α-508 

20-6263 Επισκευή ΜΕ 30416 (επαναψήφιση απόφαση Ο.Ε. 
443/2014 ) 168.845,47 € 4.686,30 € Α-509 
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20-6414 Μεταφορά κλαδιών & φυτικών υπολειμμάτων  6.200,00 € 6.200,00 € Α-510 

20-7135.006 Προμήθεια εξοπλισμού για την υπηρεσία 
καθαριότητας 1.000,00 € 980,00 € Α-511 

ΣΥΝΟΛΟ 
 
673.132,00 € 
 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή του κου Τσούκα Βασιλείου κατά του Δήμου 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 89/2015 

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

κατά του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Στις 9 Απριλίου 2015 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας, με αρ. πρωτ: 6729/09.04.2015, η από 

08.04.2015 αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου του κου Βασιλείου Τσούκα, με την οποία ζητά 
την καταβολή ποσού 5.203,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, συνολικά 6.399,93 ευρώ, ως αμοιβή του για την 
παράδοση 80m3 σκυροδέματος τύπου C20-25. Για την πώληση του υλικού εκδόθηκε από τον κο Τσούκα 
το υπ’ αριθμ.59/2014 τιμολόγιο πώλησης. 

Από τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου προκύπτει ότι το έτος 2014 και με την 
υπ΄ αριθμ. 177/23.04.2014 απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε η προμήθεια 40m3 σκυροδέματος τύπου 
C20/25 στον κο Τσούκα έναντι του ποσού των 3.148,80 ευρώ (με ΦΠΑ 23%) και εκδόθηκαν τα υπ’ 
αριθμ.40 & 41/2014 τιμολόγια πώλησης. Όσο αφορά το αριθμ.59/2014 τιμολόγιο πώλησης στο όνομα 
του Προμηθευτή «Τσούκας Βασίλειος» ουδέποτε κατατέθηκε ή καταχωρήθηκε στη βάση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας. 

Επίσης, ο κος Τσούκας δεν έχει υπογράψει κάποια άλλη σύμβαση με το Δήμο Λαυρεωτικής για 
την οποία να εκκρεμεί η πληρωμή τιμολογίου. 

Στην Οικονομική Επιτροπή εναπόκειται να αποφασίσει κατά πόσο τα συμφέροντα του Δήμου 
υπαγορεύουν την απόκρουση της παραπάνω αγωγής. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος ανέφερε ότι κρίνεται απαραίτητη η εκπροσώπηση του 
Δήμου για την παράσταση στη δικάσιμο της 15 Ιουνίου 2015 ή σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο, 
προς υπεράσπιση των συμφερόντων του και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
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Α. Εγκρίνει την απόκρουση από μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής της από 8 Απριλίου 2015 αγωγής του 
κου Τσούκα Βασιλείου, κατοίκου Κερατέας, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 112, ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Λαυρίου στις 15 Ιουνίου 2015. 
Β. Εξουσιοδοτεί το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, Τσώνο Αλέξανδρο του Ηρακλή να εκπροσωπήσει το 
Δήμο Λαυρεωτικής για την αντίκρουση της ως άνω αγωγής κατά τη δικάσιμο της 15 Ιουνίου 2015 ή σε 
κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης – εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αίτηση 
συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών της εταιρείας «Ι. & Δ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.» 
Αρ. Απόφ.: 90/2015 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «λήψης απόφασης – εισήγηση προς 

το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών της εταιρείας «Ι. & Δ. 

ΜΑΚΡΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
1. Την από 04.12.2014 και με αριθμ. κατάθεσης δικογράφου 3950/2014 αγωγή της εταιρείας «Ι. & 

Δ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΠΕ» κατά του Δήμου Λαυρεωτικής με αίτημα συνολικού ποσού 549.922,00 ευρώ. 
2. Την από 06.04.2015 και με αριθμ. πρωτ: 6437/06.04.2015 αίτησης της εταιρείας για 

συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς στο ποσό των 300.000,00 ευρώ. 
3. Την υπ’ αριθμ.161/2013 απόφαση του Δημοτικού του Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 

αναγνωρίζεται οφειλή προς την αιτούσα εταιρεία ποσού 177.341,99 ευρώ. 
Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στην υπ’ αριθμ. 7222/17.04.2015 γνωμοδότησή του αναφέρει τα 

ακόλουθα: 
Την 30.10.2010 μεταξύ της εταιρείας «Ι. & Δ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΠΕ» και της υπό εκκαθάριση σήμερα 

Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

(ΕΝΕΛ ΑΕ), συνήφθη σύμβαση έργου με αντικείμενο την κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων 

του Δήμου Λαυρεωτικής (α΄ φάση). Ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών κατασκευής του έργου 

ορίστηκε η 15.11.2010 και ως ημερομηνία παράδοσης ορίστηκε η 10.04.2011.  Το συνολικό 

προϋπολογιστικό κόστος του έργου οριζόταν σε ποσό 304.810,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ο δε τρόπος 

αποπληρωμής του έργου ορίστηκε σε 40% προκαταβολή και σε μηνιαίες καταβολές, σύμφωνα με τις 

μηνιαίες πιστοποιήσεις. 

Την 13.09.2011, ο ορισθείς από τη σύμβαση προς παραλαβή του έργου πολιτικός μηχανικός Ιωάννης 

Κυριαζής, εξέδωσε την με αριθμ. πρωτ:25639/19.09.2011 βεβαίωση, με την οποία περιγράφει την 

κατάσταση, στην οποία βρισκόταν εκείνη τη χρονική στιγμή η κατασκευή. Κατά την έναρξη του έργου η 

ΕΝΕΛ ΑΕ κατέβαλε στην αιτούσα εταιρεία το ποσό των 20.924,00 ευρώ, ως προκαταβολή. 
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Στη συνέχεια και προς μερική εξόφληση της ως άνω οφειλής, ο διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος 

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

– ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η εκ μέρους του Δήμου ανάληψη 

υποχρεώσεων της ανωτέρω εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους 

τρίτους, άρα και την εταιρεία «Ι. Δ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΠΕ». 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της εκκαθάρισης της εταιρείας «ΕΝΕΛ ΑΕ» , η εταιρεία «Ι. Δ. 

ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΠΕ», αναγγέλθηκε ως πιστώτρια. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου έλαβε τελικώς την με αριθμό 

161/2013 απόφαση, αναφορικά με την ανάληψη εκ μέρους του Δήμου των υποχρεώσεων και των 

οφειλών της ως άνω υπό εκκαθάριση εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109, παρ.7 του 

Ν.3852/2010 (όπως ίσχυε τότε τροποποιη0έν από τις διατάξεις των άρθρων 26, παρ.6 του Ν.3938/2011, 

43 παρ.5 του Ν.3979/2011 και 10 παρ.15 του Ν.4071/12). Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία 

«… η τροποποίηση της υπ΄αριθμ.147/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την ανάληψη από 

το Δήμο Λαυρεωτικής των υποχρεώσεων – οφειλών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την 

επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΝΕΛ ΑΕ) προς τους κάτωθι προμηθευτές και τρίτους, εφόσον οι 

υποχρεώσεις αυτές είναι νόμιμες και έχουν τα κατά νόμο απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής τους ή έχουν εκδοθεί και εγκριθεί εντάλματα από τον αρμόδιο 

Επίτροπο, αλλά δεν έχουν εξοφληθεί, όπως οι υποχρεώσεις αυτές εμφαίνονται στην από 03.04.2013 

συνταχθείσα από τους εκκαθαριστές της; ΕΝΕΛ ΑΕ κατάσταση, με την τροποποίηση της υποχρέωσης 

προς την εταιρεία με την επωνυμία ΜΑΚΡΑΚΗΣ Ι. & Δ. ΕΠΕ» ως προς το ποσό, από 204.772,00 ευρώ 

σε 177.341,99 ευρώ. 

Προκειμένου να συνεκτιμηθούν στη λήψη της απόφασης  συμβιβασμού, γίνεται υπόμνηση των 

ενεργειών του Δήμου, (όπως αναφέρονται και στην ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου),   

προς τις Ελεγκτικές Αρχές για διερεύνηση του νομίμου των υποχρεώσεων  της ΕΝΕΛ ΑΕ, τις οποίες έχει 

αναλάβει ο  Δήμος. 

      Παρά την απόφαση αυτή (161/2013), ουδέν ποσό καταβλήθηκε από το Δήμο  στην εταιρία «Ι. & Δ. 

ΜΑΚΡΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.» , με αποτέλεσμα η τελευταία να προβεί στην έγερση της προαναφερόμενης αγωγής 

κατά του Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία ζητεί να της καταβληθούν: α) το ποσό των 353.992,30 ευρώ 

με το νόμιμο τόκο από την 13/9/2011, ημερομηνία περάτωσης των εργασιών, ή από την επίδοση της 

παρούσας και μέχρι την πλήρη εξόφληση μας,  άλλως και όλως επικουρικώς, το ποσό των 204.772,00 

ευρώ με το νόμιμο τόκο από την 13/9/2011, ημερομηνία περάτωσης των εργασιών  ή από την 30.7.2012, 

ημερομηνία δημοσίευσης της με αριθ. 147/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Λαυρεωτικής ή από την επίδοση της παρούσας, και μέχρι την πλήρη εξόφληση μας, άλλως και όλως 

επικουρικώς, το ποσό των 177.341,99 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την 13/9/2011, ημερομηνία 
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περάτωσης των εργασιών ή από την 26.9.2013, ημερομηνία δημοσίευσης της με αριθ. 161/2013 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής ή από την επομένη της κοινοποίησης σε 

αυτόν της από 7.1.2014 εξώδικης δήλωσής μας και πρόκλησης με επιφύλαξη δικαιωμάτων, ήτοι την 

20.1.2014 ή από την επίδοση της παρούσας, και μέχρι την πλήρη εξόφλησή μας  και  β) το ποσό των 

195.330 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της παρούσας και μέχρι την πλήρη εξόφληση». 

Επίσης ζητεί να καταδικασθεί ο Δήμος  στην καταβολή της δικαστικής της δαπάνης και στην 

αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της.  

Εν όψει αυτής της αγωγής, που πρόκειται να εκδικαστεί κατά τη δικάσιμο της 9ης Μαρτίου 2017 

ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η ενάγουσα εταιρεία  ζήτησε  από το Δήμο Λαυρεωτικής   

με την προαναφερόμενη  αίτηση, συμβιβαστική   επίλυση της διαφοράς στο πλαίσιο του άρθρου 214Α 

του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που ορίζει ότι σε υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας, που δικάζονται 

από το Πολυμελές Πρωτοδικείο (όπως συμβαίνει και στην προκείμενη περίπτωση), μπορούν να 

συμβιβάζονται  τα διάδικα μέρη, μετά την επέλευση της εκκρεμοδικίας.  

3.   Τεθέντα Ερωτήματα 

(α)  αναφορικά με το αν είναι προς όφελος του Δήμου ένας συμβιβασμός με την  ως άνω 

εταιρεία. 

(β)   αναφορικά με την  προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.. 

      (α)  Βάσει της ανωτέρω με αριθμό 161/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αναγνώρισε 

την οφειλή προς την αιτούσα  εταιρεία, θεωρώ  ως  σφόδρα πιθανό   ότι το Δικαστήριο (έστω με τις 

διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού)  θα επιδικάσει σε βάρος του Δήμου, τουλάχιστον το ποσό των 

177.341,99 ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας τουλάχιστον από την κοινοποίηση του εξωδίκου (20-1-

2014),  μέχρι την μελλοντική εξόφληση  μετά την έκδοση της απόφασης 

Συνεπώς, έχω την άποψη ότι είναι προς το συμφέρον του Δήμου  ένας συμβιβασμός στο ποσό 

των 177.341,99 ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας του Δημοσίου ποσοστού 6 % ετησίως, από την όχληση 

με το εξώδικο, δηλαδή από 20/1/2014, μέχρι την υπογραφή του συμβιβασμού.        

Και τούτο διότι, αποφεύγεται το ενδεχόμενο  να επιδικασθούν  από το Δικαστήριο σε βάρος του 

Δήμου, επί πλέον  του αναγνωρισμένου ποσού  ή των τυχόν άλλων  που εναλλακτικά ζητούνται με την 

αγωγή και        

1)  τόκοι επιδικίας κατ’ άρθρο 346 Α.Κ. (όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 2 του ν. 

4055/2012) , δηλαδή δύο εκατοστιαίες μονάδες  πλέον  του τόκου υπερημερίας,  

2) δικαστική δαπάνη υπερ της ενάγουσας εταιρείας, σε ποσοστό ύψους 3 % επι του ποσού, που θα 

επιδικάσει η απόφαση  και   

3) μέρος έστω των κονδυλίων της αιτούμενης αποζημίωσης  λόγω πρόσθετης θετικής ζημίας και λόγω 

ηθικής βλάβης, συνολικού ποσού 195.330 ευρώ.   

(β)  Προβλεπόμενη Διαδικασία  
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(Ι)  Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδ. ιδ και 2 του ν. 3852/2010 (« Καλλικράτης») η αρμοδιότητα για 

δικαστικό συμβιβασμό σχετικά με υποθέσεις των οποίων το αντικείμενο υπερβαίνει το ύψος των 30.000 

ευρώ (ως εν προκειμένω)  ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο, η δε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση  της Οικονομικής Επιτροπής   και  γνωμοδότηση δικηγόρου. 

(ΙΙ)  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 214Α του ΚΠολΔ : «1. Οι διάδικοι μπορούν να συμβιβάζονται, 

μετά την επέλευση της εκκρεμοδικίας μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης και χωρίς να υφίσταται 

στάση της δίκης, όταν αντικείμενο της είναι ιδιωτικού δικαίου διαφορά, για την οποία επιτρέπεται κατά το 

ουσιαστικό δίκαιο να συνομολογηθεί συμβιβασμός. 2. Για το συμβιβασμό συντάσσεται ατελώς πρακτικό, 

που περιλαμβάνει το περιεχόμενο της συμφωνίας τους και ιδίως το είδος του αναγνωριζόμενου 

δικαιώματος, το ποσό της οφειλόμενης παροχής και τους τυχόν όρους υπό τους οποίους θα εκπληρωθεί, 

καθώς και πρόβλεψη για τα Δικαστικά έξοδα. Το πρακτικό συντάσσεται σε τόσα αντίτυπα όσοι και οι 

διάδικοι ή ομάδες διαδίκων, που αντιδικούν, χρονολογείται και υπογράφεται από αυτούς ή από τους 

δικηγόρους τους αν έχουν ειδική πληρεξουσιότητα κατά το άρθρο 98 περίπτωση β`. 3. Κάθε διάδικος 

μπορεί, προσκομίζοντας το πρακτικό σε πρωτότυπο, να ζητήσει την επικύρωση του από το δικαστή ή 

τον πρόεδρο του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αγωγή ή το ένδικο μέσο. Το πρακτικό 

επικυρώνεται αφού διαπιστωθεί ότι:  α) η διαφορά είναι δεκτική συμβιβαστικής επίλυσης, β) το πρακτικό 

έχει υπογραφεί σύμφωνα με όσα προαναφέρονται και γ) από αυτό προκύπτει σαφώς το είδος του 

αναγνωριζόμενου δικαιώματος και το ποσό της οφειλόμενης παροχής, καθώς και οι τυχόν όροι 

εκπλήρωσης της. Αν η διαφορά περιλαμβάνει και καταψήφιση, το πρακτικό αποτελεί από την επικύρωση 

του τίτλο εκτελεστό και περιάπτεται με τον εκτελεστήριο τύπο από το αρμόδιο για την επικύρωση του 

δικαστήριο. Αν η διαφορά έχει χαρακτήρα απλώς αναγνωριστικό, το πρακτικό αποδεικνύει το δικαίωμα. 

Με την επικύρωση του πρακτικού επέρχεται κατάργηση της δίκης». 

     Επομένως, νόμιμος τρόπος επίτευξης συμβιβασμού, είναι η λήψη σχετικής απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν προηγουμένης εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής και 

γνωμοδότηση δικηγόρου.   

Η απόφαση θα περιλαμβάνει το ποσό της αναγνωριζομένης οφειλής και τους όρους-

προϋποθέσεις εκπλήρωσής της, εξουσιοδότηση προς τον κ. Δήμαρχο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του 

Δήμου, να υπογράψει το αντίστοιχο πρακτικό συμβιβασμού, καθώς  και ειδική πληρεξουσιότητα στον 

δικηγόρο να προσκομίσει το υπογεγραμμένο πρακτικό στο αρμόδιο Δικαστήριο (Πολυμ. Πρωτοδικείο 

Αθηνών) και να ζητήσει από τον Πρόεδρό του την επικύρωσή αυτού, κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.  

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να 
επιτευχθεί ο εξώδικος συμβιβασμός, η αιτούσα εταιρεία να αποστείλει, εκτός από την αριθμ. πρωτ: 
6437/06.04.2015 αίτηση, επιστολή με την οποία να αποδέχεται το συμβιβασμό στο ανωτέρω ποσό και 
να παραιτείται οποιασδήποτε άλλης αξιώσεως από οποιαδήποτε αιτία προερχόμενη, σε βάρος του 
Δήμου, καθώς και της δικαστικής δαπάνη. 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 22 από 49 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, 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 της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.4071/12 

− την από 04.12.2014 και με αριθμ. κατάθεσης δικογράφου 3950/2014 αγωγή της εταιρείας «Ι. & Δ. 
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΠΕ» κατά του Δήμου Λαυρεωτικής 

− την υπ’ αριθμ.161/2013 απόφαση του Δημοτικού του Δήμου Λαυρεωτικής 

− την αριθμ. πρωτ: 6437/06.04.2015 αίτηση της εταιρείας «Ι. & Δ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.» 

− την υπ’ αριθμ. 7222/17.04.2015 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο: 
Α. Τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της εταιρείας «Ι. & Δ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ 
Ε.Π.Ε.» και την εφάπαξ καταβολή του ποσού των 177.341,99 ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας του 
Δημοσίου ποσοστού 6 % ετησίως, από την όχληση με το εξώδικο, δηλαδή από 20/1/2014, μέχρι την 
υπογραφή του συμβιβασμού, το οποίο υπολογίσθηκε σε 191.218,39 ευρώ.       
Β. Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου να υπογράψει το 
πρακτικό συμβιβασμού.  
Γ. Να εξουσιοδοτεί το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Αλέξανδρο Τσώνο του Ηρακλή να 
προσκομίσει αυτό στο αρμόδιο δικαστήριο και να ζητήσει αρμοδίως την επικύρωσή του, κατά την 
προβλεπόμενη διαδικασία. 
 
ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ανακοπής Δήμου Λαυρεωτικής κατά Ε. Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών 
Αρ. Απόφ.: 91/2015 

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

Λαυρεωτικής κατά Ε.Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
την αρ. πρωτ:2409/29.01.2015 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, όπου αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 
          «Μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του Πανεπιστημίου Αθηνών, την 14/6/2010 υπεγράφη 

προγραμματική σύμβαση με αντικείμενο ‘‘Διερεύνηση του βαθμού ενημέρωσης και ετοιμότητας των 
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δημοτών Λαυρεωτικής για τις επικείμενες αλλαγές και μετασχηματισμούς στο Δήμο’’ συνολικού κόστους 

45.000,00 ευρώ, συν ΦΠΑ. 

Η υπογραφή της σύμβασης αυτής εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ53/2010 

απόφασή του. 

Ο Δήμος κίνησε τη διαδικασία καταβολής των συμφωνημένων αμοιβών, πλην ο Επίτροπος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου  με την υπ’ αριθμ.130/31.12.2010 Πράξη του, επέστρεψε αθεώρητο το σχετικό 

χρηματικό ένταλμα, με την αιτιολογία ότι: ‘‘η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι δεν 

προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν καλύπτει λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, ούτε συντελεί άμεσα ή 

έμμεσα στην πραγματοποίηση των σκοπών του…. πέραν του γεγονότος ότι η έρευνα αυτή δεν μπορεί 

να αποτελέσει αντικείμενο προγραμματικής σύμβασης…. εφ’ όσον δεν εξυπηρετεί κάποιο αναπτυξιακό 

σκοπό….’’. 

  Την αρνητική αυτή πράξη  του Επιτρόπου δεν προκύπτει να προσέβαλε ούτε ο Δήμος, ούτε το 

Πανεπιστήμιο. 

Το Πανεπιστήμιο όμως, προσέφυγε στο Δικαστήριο και πέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθμ.27196/2011 

Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σε βάρος του Δήμου.  

Η ως άνω διαταγή πληρωμής, με επιταγή προς εκτέλεση συνολικού ποσού 68.019,71 ευρώ, 

κοινοποιήθηκε στο Δήμο, ο οποίος κατέθεσε ανακοπή κατ΄ αυτής ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών, (δυνάμει της υπ’ αριθμ.5/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής) και αίτηση 

αναστολής εκτέλεσης, με αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής (που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.25/2012 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). 

Η ανακοπή προσδιορίσθηκε να εκδικασθεί την 13.05.2015 και το αίτημα προσωρινής διαταγής την 

28.03.2012. 

Το αίτημα έγινε αποδεκτό, όπως και η αίτηση αναστολής με την υπ’ ατιθμ.8818/2012 απόφαση 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Το Πανεπιστήμιο προέβη επίσης, σε αναγκαστική κατάσχεση στα χέρια της Εμπορικής Τράπεζας της 

Ελλάδος ΑΕ, ως τρίτης, ‘’….επί των εν γένει χρηματικών αποθεμάτων που ευρίσκονται κατατεθειμένα σε 

κάθε είδους λογαριασμούς και τραπεζικά προϊόντα, αμέσως διαθέσιμα που διατηρεί….’’ ο Δήμος 

Λαυρεωτικής. 

Ο Δήμος κατέθεσε επίσης ανακοπή κατ’ αυτής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και 

αίτηση αναστολής εκτέλεσης, με αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής (που εγκρίθηκαν με την υπ’ 

αριθμ.26/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). 

Η ανακοπή προσδιορίσθηκε να εκδικασθεί την 20.09.2016 και το αίτημα προσωρινής διαταγής την 

06.04.2012. 

Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε, ενώ η αίτηση αναστολής έγινε δεκτή με την υπ’ αριθμ.11977/2012 

απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 
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Επειδή η ανωτέρω ανακοπή του Δήμου κατά της υπ’ αριθμ. 27196/2011 διαταγής πληρωμής, εκδικάζεται 

στις 13.05.2015, παρακαλώ να αποφασίσετε εγκαίρως για την παράσταση του Δήμου στο εν λόγω 

Δικαστήριο, την εκπροσώπησή του και το πρόσωπο που θα ενισχύσει τις απόψεις του Δήμου, με τυχόν 

κατάθεσή του. ». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά με την παραίτηση ή μη από τα ασκηθέντα ένδικα μέσα. 

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

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

− Τις υπ’ αριθμ.5/2012, 25/2012, 26/2012 προηγούμενες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 2409/29.01.2015 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 
 και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει τη μη παραίτηση από τα ένδικα μέσα της αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως και της ανακοπής 
που αφορούν την υπ’ αριθμ.27196/2011  Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του 
Ε. Κ. Πανεπιστημίου κατά του Δήμου Λαυρεωτικής. 
Β. Εξουσιοδοτεί το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Αλέξανδρο Τσώνο του Ηρακλή να 
παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής 
κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στις 13 Μαΐου 2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση 
δικάσιμο. 
 
ΘΕΜΑ: Εκδίκαση των ενστάσεων που κατατέθηκαν κατά του ημερομηνία 15.04.2015 πρακτικού 
της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά την προμήθεια καυσίμων 
– λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ αυτού 
«ΚΕΦΑΛΟΣ» - «ΘΟΡΙΚΟΣ» 
Αρ. Απόφ.: 92/2015 

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 «εκδίκασης των ενστάσεων που 

κατατέθηκαν κατά του ημερομηνία 15.04.2015 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 

Προσφορών που αφορά την προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 

Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ αυτού ΚΕΦΑΛΟΣ - ΘΟΡΙΚΟΣ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

- Την υπ΄ αριθμ.20/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού 
διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του 
Δήμου Λαυρεωτικής και των Νομικών Προσώπων αυτού. 
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- Την υπ’ αριθμ.5/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου τίτλο: «προμήθεια 
υγρών καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής και των 
Νομικών Προσώπων» προϋπολογισμού δαπάνης 626.364,51 ευρώ με ΦΠΑ. 

- Την υπ’ αριθμ.35/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η έγκριση της μελέτης 
(τεχνικών προδιαγραφών) και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού 
διαγωνισμού. 

- Την υπ’ αριθμ.100/2015 απόφαση Δημάρχου με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια του 
διαγωνισμού. 

- Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ ορίστηκε η 2 Απριλίου 2015, 
ενώ ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – 
τεχνικές προσφορές» ορίστηκε η 8 Απριλίου 2015 
Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών συνέταξε το 
πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών & τεχνικών προσφορών, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 15 Απριλίου του έτους 2015, ημέρα  Τετάρτη και 

ώρα 15:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 46 

του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.36/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Λαυρεωτικής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των τεχνικών 

προσφορών που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος στον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό 

διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.100/18.02.2015 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1. Βερβέρη Καλλιόπη, ΔΕ Διοικητικού, Πρόεδρος  

2. Καραμπάτσος Κωνσταντίνος, ΔΕ Τεχνιτών Ηλ/κων 

3. Γκιώνης Θεόδωρος, ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.100/18.02.2015 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, το 

αριθμ. 5/2015 τεύχος προδιαγραφών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την «προμήθεια 

υγρών καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 

Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ», καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, 
παρατηρεί τα κατωτέρω: 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με αύξοντα αριθμό 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος α/α: 6775 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

την 2 Απριλίου 2015 και ώρα 12:24. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων 

«δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικές προσφορές» ορίστηκε η 8 Απριλίου 2015 και ώρα 10:30. 

Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με 

τη διακήρυξη του διαγωνισμού θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 
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στο σύστημα οργάνων σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες των οποίων 

οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους. 

Με βάση τα ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται 

ακολούθως, ηλεκτρονικές προσφορές από τους ακόλουθους προμηθευτές: 

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμός 
προσφοράς 
συστήματος 

1 Δ. & Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 5567 

2 ELVIGRO Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝ ΒΙΟΜ ΚΑΙ ΕΜΠ ΕΤ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΛΙΠΑΝΤ ΧΓΜ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΕΡΓΑ 

6490 

3 ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 6022 

4 BULPAS COMMERCIAL COMPANY 7623 

5 Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε. 5595 

6 Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 7668 

7 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6297 

Διαπιστώθηκαν τα κατωτέρω: 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α (καύσιμα), προσφορά κατατέθηκε από τις εταιρείες: 

− Δ. & Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. για τη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου Δήμου Λαυρεωτικής, το ΝΠΔΔ 

«ΚΕΦΑΛΟΣ» και το ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» 

− Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε. για τη Δημοτική Ενότητα Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β (λιπαντικά) προσφορά κατατέθηκε από τις εταιρείες: 

− Δ. & Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 

− ELVIGRO Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝ ΒΙΟΜ ΚΑΙ ΕΜΠ ΕΤ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΤ ΧΓΜ ΕΙΔΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

− ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

− BULPAS COMMERCIAL COMPANY 

− Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

− ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Όλοι οι ανωτέρω συμμετέχοντες κατέθεσαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της διακήρυξης, στο 

πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής τα δικαιολογητικά τους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών τους κα έλαβαν τους ακόλουθους 

αριθμούς πρωτοκόλλου: 

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμ. πρωτ. 
φακέλου 
δικαιολογητικών 

1 Δ. & Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 6275/03.04.2015 
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2 ELVIGRO Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝ ΒΙΟΜ ΚΑΙ ΕΜΠ ΕΤ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΤ ΧΓΜ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝ ΚΑΙ 
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

6174/02.04.2015 

3 ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 6199/02.04.2015 

4 BULPAS COMMERCIAL COMPANY 6287/03.04.2015 

5 Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε. 6280/03.04.2015 

6 Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 6252/03.04.2015 

7 ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ  6268/03.04.2015 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή 

διαπίστωσε τα κατωτέρω: 

Προσφορά της εταιρείας Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 
(συμμετέχει για την ομάδα Α – καύσιμα ΔΕ Λαυρεωτικής, ΚΕΦΑΛΟΣ, ΘΟΡΙΚΟΣ & ομάδα Β – 
λιπαντικά) 
Δεν κατατέθηκαν σε αρχείο pdf οι εγκρίσεις του ΓΧΚ για το προϊόν βαλβολίνη SHELL SPIRAX S3 AX 

80W-90 και για το προϊόν SHELL ADVANCE VSX2. Τα συγκεκριμένα έγγραφα συμπεριελήφθησαν στο 

φάκελο των δικαιολογητικών που κατέθεσε η εταιρεία. Σύμφωνα όμως με το άρθρο 8 της αρ.100/2015 

διακήρυξης «Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας 

διακήρυξης), σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με  το Ν. 4155/13 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13». 

Προσφορά συμμετέχουσας εταιρείας ELVIGRO Α.Ε.Β.Ε. 
(συμμετέχει για την ομάδα Β – λιπαντικά) 
Οι πίνακες απασχολούμενου προσωπικού δε φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 φέρουν ψηφιακή υπογραφή 31.03.2015, ενώ στη θέση «ο δηλών» 

αναγράφεται ημερομηνία 02.04.2015. Το ίδιο ισχύει και για το αρχείο «πίνακας αντιστοιχιών». 

Προσφορά ατομικής επιχείρησης ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΡΑΓΚΑΤΟΥ 
(συμμετέχει για την ομάδα Β – λιπαντικά) 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 έχουν υπογραφεί ψηφιακά σε διαφορετική ημερομηνία από αυτή 

που αναφέρεται στη θέση «ο δηλών».  

Δεν επισυνάπτεται δήλωση ή κάποιο άλλο έγγραφο στο οποίο να αναφέρεται ο τρόπος παράδοσης 

σύμφωνα με το άρθρο 17 της αρ.100/2015 διακήρυξης. Στα τεχνικά στοιχεία δεν αναφέρονται οι 

συσκευασίες των προσφερόμενων προϊόντων. 

Δεν κατατέθηκε έγκριση του ΓΧΚ για το προϊόν MOTO SYNTHETIC 2T. 

Δεν κατατέθηκαν πιστοποιητικά ISO. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος AD BLUE είναι στην αγγλική γλώσσα και δε δίνεται περιγραφή 

στα ελληνικά (όπως δίνεται για τα υπόλοιπα προϊόντα που προσφέρει). 
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Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος DONAX YB  υγρό φρένων είναι στην αγγλική γλώσσα και δε 

δίνεται περιγραφή στα ελληνικά (όπως δίνεται για τα υπόλοιπα προϊόντα που προσφέρει). 

Προσφορά μονοπρόσωπης εταιρεία BULPAS COMERCIAL COMPANY 
(συμμετέχει για την ομάδα Β – λιπαντικά) 
Δεν επισυνάπτεται δήλωση ή κάποιο άλλο έγγραφο στο οποίο να αναφέρεται ο τρόπος παράδοσης 

σύμφωνα με το άρθρο 17 της αρ.100/2015 διακήρυξης. Στα τεχνικά στοιχεία δεν αναφέρονται οι 

συσκευασίες των προσφερόμενων προϊόντων. 

Δεν κατατέθηκε έγκριση του ΓΧΚ για το προϊόν MOTO SYNTHETIC 2T. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος AD BLUE δεν είναι στην ελληνική γλώσσα.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος S2053 αντιψυκτικό δεν είναι στην ελληνική γλώσσα.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος DOT 4S υγρό φρένων δεν είναι στην ελληνική γλώσσα.  

Στο φάκελο των δικαιολογητικών που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου δεν υπάρχει διαβιβαστικό 

στο οποίο να αναφέρονται όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (άρθρο 8 της αρ.100/2015 διακήρυξης 

Δημάρχου). Στον ανωτέρω φάκελο εσωκλείεται σφραγισμένος φάκελος οικονομικής προσφοράς. 

Προσφορά συμμετέχουσας εταιρείας Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
(συμμετέχει για την ομάδα Β – λιπαντικά) 
Προσκομίζεται απόσπασμα ποινικού μητρώου μόνο για τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

Σύμφωνα με την (ΕΣ Κλιμ. Ζ΄ 64/2013) «εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη, νόμιμοι 

εκπρόσωποι της ανώνυμης εταιρείας, για τους οποίους υφίσταται υποχρέωση προσκόμισης ποινικού 

μητρώου, είναι ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και όχι άλλα 

πρόσωπα που έχουν τυχόν εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπούν την εταιρεία, αφού σύμφωνα με το 

Ν.2190/20 το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να διοικεί και να διαχειρίζεται την ανώνυμη εταιρεία». 

 Στο φάκελο των δικαιολογητικών που κατατέθηκε στο Δήμο δεν συμπεριλαμβάνεται τα ΦΕΚ 

2977/08.05.2007 και 8534/2014, τα οποία έχουν κατατεθεί ως αρχεία pgf ηλεκτρονικά. Σύμφωνα με το 

άρθρο 8 της αρ.100/2015 «….τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά 

και απαιτούνται να προσκομισθούν στο Δήμο Λαυρεωτικής εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 

προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον 

οικονομικό φορέα  και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία 

ενδεικτικά είναι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες 

αρχές ή άλλους φορείς». 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι ισχύος μέχρι την 05.08.2015. Στην υπεύθυνη 

δήλωση της εταιρείας ως χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζονται 120 ημέρες προσμετρούμενες από 

την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών (2/4/2015) με δυνατότητα παράτασης 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=2190/20&typen=4
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ένα μήνα εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία. Εφόσον οι 120 ημέρες συμπληρώνονται στις 31.07.2015 η 

εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι 31.08.2015. 

Σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ.1α του Ν.4281/14 η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί τριάντα 

(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ο οποίος ορίζεται στη διακήρυξη. 

Προσφορά συμμετέχουσας εταιρείας ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ  
(συμμετέχει για την ομάδα Β – λιπαντικά) 
Οι πίνακες προσωπικού (αρχεία: πίνακας εργαζομένων, πίνακας εργαζομένων 1, πίνακας εργαζομένων 

2) δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένοι. Επίσης, οι εν λόγω πίνακες που επισυνάφθηκαν στο φάκελο των 

δικαιολογητικών που κατέθεσε η εταιρεία στο πρωτόκολλο του Δήμου δεν είναι υπογεγραμμένοι. 

Δεν κατατέθηκε απόσπασμα ποινικού μητρώου για τον κο Διονυσόπουλο Αναστάσιο του Κωνσταντίνου 

εταίρο της εταιρείας σύμφωνα με το ΦΕΚ 15188/29.12.04/τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Σύμφωνα με την (ΕΣ Κλιμ. Ζ΄ 

64/2013) «εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη, νόμιμοι εκπρόσωποι της ανώνυμης 

εταιρείας, για τους οποίους υφίσταται υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου, είναι ο πρόεδρος, ο 

αντιπρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και όχι άλλα πρόσωπα που έχουν τυχόν 

εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπούν την εταιρεία, αφού σύμφωνα με το Ν.2190/20 το διοικητικό συμβούλιο 

είναι αρμόδιο να διοικεί και να διαχειρίζεται την ανώνυμη εταιρεία». 

Δεν κατατέθηκαν πιστοποιητικά ISO των προϊόντων. 

Στην υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 σχετικά με τον τρόπο παράδοσης των προϊόντων οποία δεν 

αναφέρεται «…χωρίς να υπάρχει κατώτατο όριο παράδοσης» (άρθρο 17 υπ’ αριθμ.100/2015 

διακήρυξης). 

Οι προδιαγραφές των προϊόντων που επισυνάφθηκαν στο φάκελο των δικαιολογητικών που κατέθεσε η 

εταιρεία δεν φέρουν σφραγίδα και υπογραφή. 

Για το προϊόν AD BLUE της εταιρείας VOULIS καταθέτει το δελτίο δεδομένων ασφαλείας. 

Προσκομίζει για όλα τα προϊόντα τεχνικά δελτία από δύο (2) διαφορετικές εταιρείες (στην αριθμ.100/2015 

διακήρυξη Δημάρχου δεν αναφέρεται ότι είναι δεσμευτική η κατάθεση από ένα μόνο κατασκευαστή). 

Προσφορά της εταιρείας Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ. Ο.Ε.  
(συμμετέχει για την ομάδα Α καύσιμα ΔΕ Κερατέας) 
Κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 

Α. απορρίπτει τις προσφορές των εταιρειών: 

 Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε., όσο αφορά τη συμμετοχή της στην ομάδα Β – λιπαντικά 

BULPAS COMERCIAL COMPANY 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΡΑΓΚΑΤΟΥ 

ELVIGRO Α.Ε.Β.Ε. 

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=2190/20&typen=4
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ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

για τους λόγους που αναφέρθηκαν αναλυτικά ανωτέρω και κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για την ομάδα 

Β - λιπαντικά. 

Β. Κάνει δεκτές τις προσφορές των εταιρειών 

Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε., όσο αφορά τη συμμετοχή της στην ομάδα Α – καύσιμα 

Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ. Ο.Ε.  

Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο και 

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα». 

Τα ανωτέρω πρακτικό στάλθηκε στις 21.04.2015, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, σε 
όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό προς ενημέρωσή τους. 
Κατά του ανωτέρω πρακτικού κατατέθηκαν, εμπροθέσμως, ενστάσεις από τις εταιρείες:  

1. Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ  
2. ELVIGRO Α.Β.Ε.Ε.  
3. Δ. & Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών με την από 23.04.2015 γνωμοδότησή της επί των 
ενστάσεων εισηγείται τα κατωτέρω: 

«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 23 Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 14:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 46 

του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.36/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Λαυρεωτικής, προκειμένου να αποφασίσει επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά του πρακτικού Νο 

1 της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών για την 

«προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των 

ΝΠΔΔ αυτού».  

Ενστάσεις κατατέθηκαν εμπρόθεσμα από τις εταιρείες: 

4. Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

5. ELVIGRO Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝ ΒΙΟΜ ΚΑΙ ΕΜΠ ΕΤ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΤ ΧΓΜ ΕΙΔΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

6. Δ. & Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 

Οι ανωτέρω ενστάσεις κατατέθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ψηφιακά 

υπογεγραμμένες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της Π1/2390/2013 Υπουργικής Απόφασης. 

Συνεπώς οι ενστάσεις και των τριών (3) εταιρειών θεωρούνται έγκυρες εφόσον υποβλήθηκαν σύμφωνα 

με το νόμο. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντα τα μέλη: 

4. Βερβέρη Καλλιόπη, ΔΕ Διοικητικού, Πρόεδρος  

5. Καραμπάτσος Κωνσταντίνος, ΔΕ Τεχνιτών Ηλ/κων 
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6. Γκιώνης Θεόδωρος, ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού 

Η Επιτροπή κατά την εξέταση της ένστασης της εταιρείας «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» διεπίστωσε τα ακόλουθα: 

Α. όσο αφορά την προσκόμιση ποινικού μητρώου, ο ισχυρισμός ότι στη διακήρυξη δεν υπάρχει 

απαίτηση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου για μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ ΑΕ ή ΕΠΕ 

δεν ευσταθεί αφού σύμφωνα με την αριθμ. 64/2013 ΕΣ Κλιμ. Ζ’ «εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη 

διακήρυξη, νόμιμοι εκπρόσωποι της ανώνυμης εταιρείας, για τους οποίους υφίσταται υποχρέωση 

προσκόμισης ποινικού μητρώου, είναι ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου……….». 

Β. όσο αφορά τη μη προσκόμιση των ΦΕΚ στο φάκελο που κατατέθηκε στην Υπηρεσία, η ενιστάμενη 

εταιρεία ορθώς επικαλείται ότι αυτό δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 «δικαιολογητικά 

συμμετοχής» της διακήρυξης. 

Γ. όσο αφορά το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής το διαγωνισμό, σύμφωνα με το 

άρθρο 157 του Ν.4281/2014 η  εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 

επί τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που αναφέρεται στη διακήρυξη. 

Εφόσον η εταιρεία καταθέτει υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς 

μπορεί να παραταθεί ένα (1) μήνα εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πρέπει και ο χρόνος ισχύος της 

εγγυητικής επιστολής να είναι ανάλογος. 

Τέλος, όσο αφορά τον ισχυρισμό της εταιρείας ότι η απόφαση της Επιτροπής «προκαλεί οικονομική 

επιβάρυνση στο Δήμο Λαυρεωτικής διότι αναβάλλει την προμήθεια λιπαντικών με μειοδοτικό 

διαγωνισμό η οποία είναι καταφανώς συμφέρουσα σε σχέση με οιανδήποτε απ’ ευθείας ανάθεση για την 

κάλυψη άμεσων και επειγουσών αναγκών», είναι εντελώς αβάσιμος και ανυπόστατος δεδομένου ότι 

κακόπιστα προεξοφλείται ότι ο χαρακτηρισμός του διαγωνισμού ως άγονου συνεπάγεται απαραίτητα και 

αποκλειστικά την απ’ ευθείας ανάθεση. 

Η Επιτροπή κατά την εξέταση της ένστασης της εταιρείας «ELVIGRO Α.Β.Ε.Ε. διεπίστωσε τα ακόλουθα: 

Α. ο ισχυρισμός ότι έγιναν δεκτές μόνο οι προσφορές των εταιρειών «Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.» & «Δ. 

ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε.» είναι αβάσιμος αφού όσο αφορά την ομάδα Β (λιπαντικά) 

απορρίφθηκαν οι προσφορές όλων των εταιρειών. Η εταιρεία «Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε.» 

κατέθεσε προσφορά μόνο για την ομάδα Α (καύσιμα). 

Β. όσο αφορά τον ισχυρισμό ότι οι πίνακες προσωπικού δεν έχουν εκδοθεί από την εταιρεία και συνεπώς 

δεν χρειάζεται να φέρουν ψηφιακή υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου δεν ευσταθεί, διότι στο έντυπο 

4 -  Πίνακας Προσωπικού αναγράφεται «ο υπεύθυνος εργοδότης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος 

Φλωρουσιώτης Αθανάσιος», ο οποίος άλλωστε έχει υπογράψει το έντυπο που στάλθηκε με το φάκελο 

των δικαιολογητικών. Σύμφωνα με  το άρθρο 8 της αριθμ.100/2015 διακήρυξης, όσα έγγραφα 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
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Β. όσο αφορά την ημερομηνία που αναγράφεται στις υπεύθυνες δηλώσεις σημειώνεται ότι οι αυτές 

πρέπει να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με τις ψηφιακές υπογραφές. 

Η Επιτροπή κατά την εξέταση της ένστασης Δ. & Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. διεπίστωσε τα ακόλουθα:  

Α. ο ισχυρισμός ότι οι εγκρίσεις του ΓΧΚ έχουν συμπεριληφθεί στο φάκελο που κατέθεσε η εταιρεία στο 

Δήμο, ενώ τα εν λόγω δικαιολογητικά δεν είναι επί ποινή αποκλεισμού, δεν ευσταθεί διότι σύμφωνα με 

το άρθρο 8 της αρ.100/2015 διακήρυξης οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την 

προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά σε μορφή 

αρχείου .pdf σύμφωνα με  το Ν. 4155/13 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 

(α) συμπερασματικά γνωμοδοτεί και προτείνει την απόρριψη των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από τις 

εταιρείες Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, ELVIGRO Α.Β.Ε.Ε, Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. για τους λόγους που 

αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

(β) εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής την επαναπροκήρυξη 

διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής». 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με την αποδοχή ή μη των ενστάσεων που κατατέθηκαν. 

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

- Την υπ’ αριθμ.5/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

- Την υπ’ αριθμ.35/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

- Την υπ’ αριθμ.100/2015 διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, 

- Το ΔΥ/15.04.2015 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, 

- Τις ενστάσεις που κατατέθηκαν από τις συμμετέχουσες εταιρείες, 

- Την από 23.04.2015 γνωμοδότηση της Επιτροπής σχετικά με τις υποβληθείσες ενστάσεις 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
(α) εγκρίνει στο σύνολο του το από 15.04.2015 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας του 
ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού (στάδιο αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών 
προσφορών) για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Λαυρεωτικής και των Νομικών Προσώπων αυτού. 
(β) αποδέχεται την από 23.04.2015 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τις 
υποβληθείσες ενστάσεις κατά του πρακτικού Νο1 (15.04.2015) και απορρίπτει τις ενστάσεις των 
εταιρειών: Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, ELVIGRO Α.Β.Ε.Ε, Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε για τους λόγους 
που αναφέρθηκαν αναλυτικά σε αυτή. 
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(γ) κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό όσο αφορά την ΟΜΑΔΑ Β – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ του αριθμ. 5/2015 τεύχους 
τεχνικών προδιαγραφών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 
(δ)  εγκρίνει τη συνέχιση του διαγωνισμού για την ΟΜΑΔΑ Α – ΚΑΥΣΙΜΑ του αριθμ. 5/2015 τεύχους 
τεχνικών προδιαγραφών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 
(ε) την επανάληψη του διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των 
οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής με νέους όρους. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή του κου Πρίφτη Μιχάλη κατά του Δήμου 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 93/2015 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «αγωγής του κου Πρίφτη Μιχάλη κατά 

του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Στις 26 Φεβρουαρίου 2015 κοινοποιήθηκε στο Δήμο η από 20.01.2015 αγωγή ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Λαυρίου του κου Πρίφτη Μιχάλη του Γεωργίου, με την οποία ζητά την καταβολή ποσού 
19.180,00 ευρώ, ως αμοιβή του για την εργασία: «εφαρμογή σταμπωτού δαπέδου στα πεζοδρόμια της 
δημοτικής οδού Ποσειδώνος, στην Κερατέα Αττικής». 

Από την ανάγνωση της αγωγής προκύπτει ότι ο Δήμος ανέθεσε στις 28 Φεβρουαρίου 2014 στον 
κο Πρίφτη την ανωτέρω εργασία, στο ποσό των 14,00 ευρώ ανά τετρ. μέτρο, σύμφωνα με την προσφορά 
του. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες:  

− Επεξεργασία και χρωματισμός της επιφάνειας του σκυροδέματος με προσθήκη σκληρυντή, ως 
υλικού επίπασης με κατανάλωση 3,0kg/m2. 

− Αποτύπωση των σχεδίων στο νωπό σκυρόδεμα με χρήση πλαστικών καλουπιών. 

− Πλύσιμο της επιφάνειας με πιεστικό και οξύ και κοπή αρμών συστολής – διαστολής ανά 15 έως 
τετρ. μέτρα. 

− Βαφή της επιφάνειας με ειδικό σφραγιστικό βερνίκι μετά από μερικές ημέρες. 
Το έργο εκτελέστηκε και παραδόθηκε στις 23 Μαρτίου 2015. 
Η συνολική αμοιβή του κου Πρίφτη, βάση της κατατεθείσας προσφοράς του και της συνολικής 

επιφάνειας των πεζοδρομίων επί των οποίων έγιναν οι εργασίες, ανέρχεται σε 19.180,00 ευρώ. 
Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι το συγκεκριμένο 

έργο έχει πράγματι εκτελεστεί και πρότεινε να μην παρασταθεί ο Δήμος κατά την εκδίκαση της αγωγής, 
αφού δεν υπάρχει λόγος αντιδικίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έπειτα από διαλογική 
συζήτηση 
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αποφασίζει  ομόφωνα  
να μην παρασταθεί ο Δήμος Λαυρεωτικής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου κατά την εκδίκαση της 
αγωγής του κ. Μιχαήλ Πρίφτη κατά του Δήμου Λαυρεωτικής αφού δεν υπάρχει λόγος αντιδικίας καθώς 
το έργο: «εφαρμογή σταμπωτού δαπέδου στα πεζοδρόμια της δημοτικής οδού Ποσειδώνος, στην 
Κερατέα Αττικής» έχει εκτελεστεί όπως βεβαιώνεται και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 
 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015 
Αρ. Απόφ.: 94/2015 

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 1o θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«εισήγησης 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015». 

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, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
λόγω της ανάγκης ενίσχυσης των ΚΑ εξόδων που αφορούν μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές για 
την πρόσληψη 10 υπαλλήλων δίμηνης απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του 
Ν.3584/07, για την υπηρεσία καθαριότητας και 12 υπαλλήλων δίμηνης απασχόλησης για την υπηρεσία 
πυροπροστασίας - πυρασφάλειας, λόγω έναρξης αντιπυρικής περιόδου. 

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 
25.04.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
«Με την υπ’ αριθ.183/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής, εγκρίθηκε ο 

προϋπολογισμός έτους 2015 και με το υπ’ αριθ.76904/51524/ 11.12.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής επικυρώθηκε.  

         Με τις υπ.αριθμ.17, 38, 43 και 69/2015 αποφάσεις του  Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν η 1η-

2η,  3η και 4ητροποποίηση του προϋπολογισμού.  

Με την παρούσα προς έγκριση 5η τροποποίηση προϋπολογισμού 2015 παρακαλούμε όπως 

γίνουν οι απαιτούμενες αλλαγές: 

Α. Αύξηση Κ.Α εσόδων 
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1.Αυξάνονται οι  ΚΑ 1521.001 «παράβολα πλειστηριασμών», 2111 «τέλη καθαριότητας παρελθόντων 

ετών πρωτοβεβαιούμενα», 2115 «τέλος από ΤΑΠ», 2119.001 «τέλος από ΦΗΧ». 

Στους παραπάνω ΚΑ στον 1ο  δεν είχε  εγγραφεί ποσό, στο 2ο ΚΑ είχε προϋπολογιστεί 760.000,00 ευρώ 

ενώ έχει εισπραχθεί μέχρι σήμερα το ποσό των 871.620,16 ευρώ και συνεχίζουμε να εισπράττουμε διότι 

δεν έχουν λήξει οι βεβαιωτικοί κατάλογοι που δεν έχουν εισπραχθεί. 

Στον 3ο ΚΑ είχαν προϋπολογιστεί 65.000,00 ευρώ και έχουν εισπραχθεί 69.429,21 ευρώ και συνεχίζουμε 

να εισπράττουμε για τον παραπάνω λόγο. 

Στον 4ο ΚΑ είχαν προϋπολογιστεί 42.000,00 ευρώ και έχουν εισπραχθεί 42.350,00 ευρώ και συνεχίζουμε 

να εισπράττουμε για τον παραπάνω λόγο. 

 Το σύνολο της αύξησης των εσόδων ανέρχεται στις 161.500,00 ευρώ και ισούται με το ποσό  της  

μείωσης των εσόδων. 

Β. Μείωση Κ.Α εσόδων 
1.Μειώνονται οι ΚΑ 0111, 0441, 1511, 1512, 2118  κατά 161.500,00 ευρώ που αφορά τη κατηγορία «ίδια 

έσοδα» για να υπάρχει αντιστοιχία με την αύξηση εσόδων.   

Γ. Αύξηση Κ.Α εξόδων 
1.Αυξάνεται ο ΚΑ 20-6211 «αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος», οι ΚΑ 20-6041.001 και 20-6054.001 που 

αφορούν μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές 10 διμηνιτών,  καθώς και οι ΚΑ  20-7425.010  και 20-

7131.001 & 20-7132 συνολικού ποσού 580.918,85 ευρώ και προκειμένου να υπάρχει η 

ανταποδοτικότητα στην υπηρεσία αντιστοιχεί στο ποσό της μείωσης των εξόδων 406.318,85, ευρώ και 

στην αύξηση του ΚΑ εσόδων 150.000,00 ευρώ συνολικού ποσού 580.918,85 ευρώ. 

2.Η αύξηση των ΚΑ 25 που αφορά την «υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης» ισούται στη μείωση  

εξόδων της προαναφερόμενης υπηρεσίας. 

3.Αυξάνεται ο ΚΑ 80-8115.008 με αιτιολογία «έξοδα εκκαθάρισης για λύση ΕΝΕΛ- αποπληρωμή 

υποχρεώσεων»   κατά 15.330,00 ευρώ το αρχικό ποσό που είχε εγγραφεί  ανερχόταν στις 180.000,00 

ευρώ, όμως μετά την επίλυση δικαστικών διαφορών η οποία θα εγκριθεί μέσω της Οικονομικής 

Επιτροπής και μετά τον έλεγχο των υπηρεσιών για τη νομιμότητα της δαπάνης το ποσό που προβλέπεται 

να δοθεί ανέρχεται στις 195.330,00 ευρώ. 

4.Αυξάνονται οι ΚΑ 70-6041.001 και 70-6054.001 που αφορούν την πρόσληψη 12 υπαλλήλων διμηνιτών  

ορισμένου χρόνου για την μισθοδοσία  στην πυροπροστασία. 

5.Αυξάνονται  οι ΚΑ 20-7131.008 και 25-7132.001 και 30-7132.001 που αφορούν προμήθεια 6 VAN για 

την υπηρεσία καθαριότητας και ύδρευσης και 1 επιβατικό για την τεχνική υπηρεσία. 

6.Αυξάνεται ο ΚΑ 00-6736.007 που αφορά «προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Τεχνολογικού 

–Πολιτιστικού»,  το συνολικό ποσό ανέρχεται στις 95.000,00 ευρώ και το ποσό που θα διατεθεί φέτος θα 

είναι 30.000 ευρώ. 
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7. Προστίθεται το ποσό των 700.000,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6492 «δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» που αφορά τον εξώδικο συμβιβασμό με την 

εταιρεία ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG. 

Δ. Μείωση Κ.Α. εξόδων 
1. Μειώνονται διάφοροι ΚΑ προκειμένου να υπάρχει αντιστοιχία στα ποσά της αύξησης εξόδων για να 

καλυφθούν ανάγκες του Δήμου ώστε να είναι εύρυθμη η λειτουργία του. 

2. Όσο αφορά τις ανταποδοτικές υπηρεσίες 20 και 25 που αφορούν τις υπηρεσίες καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού καθώς και ύδρευσης και αποχέτευσης υπάρχει αντιστοιχία προκειμένου να υπάρχει η 

ανταποδοτικότητα. 

3. Μειώνονται κατά 25.410,24  ευρώ οι ΚΑ 70 που αφορούν πυροπροστασία και προστίθεται αντίστοιχα 

προκειμένου να προληφθούν 12 άτομα για τις ανάγκες της πυροπροστασίας λόγω του καλοκαιριού. 

4. Μειώνεται το αποθεματικό κατά 61.758,19 ευρώ  και το νέο αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 

3.481,71 ευρώ. 

5. Μειώνεται ο ΚΑ 30-7112.001 με τίτλο: «αγορά οικοπέδου στο ΟΤ 169Α» κατά 700.000,00 ευρώ.  

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010 
 το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
 την υπ’ αριθμ.184/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015 
 την από 25.04.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 5ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
  

ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 65.239,90 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 1521.001 Παράβολα πλειστηριασμών αρθ.932-959Κπολ.Δ 500,00 0,00 

 2 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και  150.000,00 0,00 
 ηλεκτροφωτισμού 
 3 2115. Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 7.000,00 0,00 

 4 2119.001 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 4.000,00 0,00 

 161.500,00 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 5 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) -56.990,03 0,00 

 6 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν  -25.000,00 0,00 
 2130/93) 
 7 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών  -23.000,00 0,00 
 (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 
 8 1512. Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ  -25.000,00 0,00 
 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 
 9 2118. Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων  -15.000,00 0,00 
 επιτηδευματιών 
 10 2119.004 Μισθώματα από  αστικά ακίνητα -16.509,97 0,00 

 -161.500,00 

 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
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 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
 11 0,00 00-6441. Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 5.000,00 

 12 0,00 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή  700.000,00 
 συμβιβαστικών πράξεων 
 13 0,00 00-6736.007 Προγραμματική σύμβαση Δήμου-Τεχν.Πολιτ.Πάρκου Λαυρίου με  30.000,00 
 τίτλο               Τεχνική βοήθεια στο Δήμο Λαυρεωτικής για την  
 προώθηση καινοτόμων προτάσεων σε θέματα τοπικής  
 14 0,00 10-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 1.500,00 
  εκτυπώσεων 
 15 0,00 10-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 3.000,00 

 16 0,00 10-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 3.000,00 

 17 0,00 15-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και  2.000,00 
 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 
 18 0,00 15-6261.001 Συντήρηση -επισκευή κτηρίων 1.672,80 

 19 0,00 15-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 3.000,00 

 20 0,00 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 17.000,00 

 21 0,00 20-6054.001 Εργοδοτ.εισφορές εκτάκτου Προσωπικού ΙΚΑ 4.345,20 

 22 0,00 20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και  488.848,65 
 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 
 23 0,00 25-6662.016 Δαπάνες διάν.ορυγμάτων δικτ.ύδρευσης 15.100,00 

 24 0,00 30-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ 6.200,00 

 25 0,00 35-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 

 26 0,00 35-6699. Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.000,00 

 27 0,00 70-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων-πυρασφάλεια 20.400,00 

 28 0,00 70-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  εκτάκτου προσωπικού 5.010,24 

 29 0,00 10-7133. Έπιπλα σκεύη 3.000,00 

 30 0,00 15-7131.001 Προμ.για εγκ.ψύξης-θέρμανσης παλαιού Μηχανουργείου 15.000,00 

 31 0,00 20-7131.001 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στα πλαίσια  14.637,00 
 πιλοτικού προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικού  
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 φωτισμού και φωτισμού ΦΟΠ 
 32 0,00 20-7132.008 Προμήθεια 1 ΒΑΝ και 3 ημιφορτηγών 43.788,00 

 33 0,00 20-7425.010 Ακριβής γεωγραφική αποτύπωση φωτιστικών σωμάτων δημοτικού  12.300,00 
 φωτισμού και παράδοση ψηφιακού αρχείου για απεικόνιση σε .GIS 
 34 0,00 25-7132.001 Προμήθεια 2 ΒΑΝ 19.557,00 

 35 0,00 25-7413.009 Μελ. Περιβαλ/κών επιπτώσεων  έργου Βιολογικού καθα 7.500,00 

 36 0,00 30-7132.001 Προμήθεια 1 επιβατικού αυτοκινήτου 10.405,00 

 37 0,00 30-7413.021 Κτηματογράφηση πολεοδόμηση πράξη εφαρμογής επέκταση  27.418,00 
 σχεδίου πόλης .Κερατέας 
 38 0,00 30-7413.025 Κτηματογράφηση-πολεοδόμηση -πράξη εφαρμογής Περιγιάλι- 66.500,00 
 Τσονίμα-Τρεχαντιέρα Κερατέας 
 39 0,00 35-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός 2.000,00 

 40 0,00 80-8115.008 Έξοδα εκκαθ.για λύση ΕΝΕ.Λ-αποπληρωμή υποχρεώσεων 11.218,39 

 1.541.400,28 

 4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 41 0,00 00-6053.001 Εργ  εισ -ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙΝ κ.λπ ειδικών θέσεων αιρετών  -14.755,00 
 φοιτητών κ.λ.π 
 42 0,00 00-6116. Αμοιβές δικαστικών επιμελητών -4.000,00 

 43 0,00 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως -5.000,00 

 44 0,00 00-6495.006 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ -2.000,00 

 45 0,00 00-6495.007 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΕΝΕ.Λ -1.000,00 

 46 0,00 10-6115. Αμοιβές λογιστών -5.000,00 

 47 0,00 10-6117.002 Αμοιβή ελ.επαγ.ΠΕ  Διοικητικού -7.380,00 

 48 0,00 10-6266.004 Άδειες χρήσης λογισμικού -10.000,00 

 49 0,00 10-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  -1.760,10 
 μέσων 
 50 0,00 15-6232.004 Μισθώματα σχολικών κτηρίων Ειδικό σχολείο Λαυρίου - -24.172,80 
 Νηπιαγωγείο Κερατέας 
 51 0,00 20-6142.001 Αμοιβές Ν.Π.Δ.Ι για παροχή προσωπικού -169.920,31 

 52 0,00 20-6244.001 Leasing μεταφ.μέσων- προμ 4 απορριμματοφόρων -60.000,00 
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 53 0,00 20-6244.004 Leasing 1 καδοφόρου -19.680,00 

 54 0,00 20-6244.005 Leasing 1 ΒΑΝ και 1 αγροτικού αυτοκινήτου -6.765,00 
 55 0,00 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων -59.000,00 

 56 0,00 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων -17.000,00 

 57 0,00 25-6213. Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας -42.157,00 

 58 0,00 30-6117.002 Αμοιβή ελευθέρων επαγγελματιών  Πολιτικών Μηχανικών- -34.400,00 
 Αρχιτέκτονα-Τοπογράφου Μηχανικού 
 59 0,00 30-6232.002 Μίσθωση οικήματος για στέγαση Τεχνικών Υπηρεσιών -4.000,00 

 60 0,00 30-6243.002 Leasing μηχανημάτων 3 JCB -25.830,00 

 61 0,00 30-6244.001 Leasing προμήθεια 1 αγροτικού αυτοκινήτου -3.075,00 

 62 0,00 30-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  -4.000,00 
 μέσων 
 63 0,00 30-6662.001 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού -2.500,00 

 64 0,00 30-6662.002 Προμήθεια σκυροδέματος -2.500,00 

 65 0,00 35-6244.001 Leasing προμήθεια  1 BAN -3.690,00 

 66 0,00 20-7131.002 Προμήθεια εξαρτημάτων-φωτιστικών (λαμπτήρες) -2.400,00 

 67 0,00 20-7322.003 Αισθητικη αναβ.δικτύου διανομής υπόλ.25% -71.553,54 

 68 0,00 20-7425.009 Παρ.υπηρ. τεχν.σύμβ.  Εξοικονόμηση ενέργειας -24.600,00 

 69 0,00 30-7112.001 Αγορά οικοπέδου στο ΟΤ 169Α -700.000,00 

 70 0,00 30-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και  -2.000,00 
 λογισμικά  
 71 0,00 30-7331.004 Επιδιόρθωση και μετατροπή  υγρομόνωση 3ου Δημ.Σχολ.  -1.393,10 
 Λαυρίου 
 72 0,00 30-7332.007 Συντήρηση παιδικών χαρών ενότητας Κερατέας -24.600,00 

 73 0,00 30-7334.003 Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίου Αγ.Κων/νου -12.500,00 

 74 0,00 30-7411.029 Μελ.ανέγερ.3ου ΝΓ Διιφέσιου.και ολοήμερο Κερατέας -15.000,00 

 75 0,00 30-7411.030 Μελ.προσθ.8 αιθ.στο 2ο Δημ.Σχολ.Κερατέας -15.000,00 

 76 0,00 30-7411.035 Σύντ.οριστ.αρχ.στατ.ηλεκτρομ.μελ.για Ευτέρπη -11.000,00 
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 77 0,00 30-7411.039 Μελ.ανάπλασης Παραδοσιακού Οικισμού Κυπριανού -20.000,00 

 78 0,00 30-7425.018 Σύντ. φακ.-προτ.για ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Πρωτοβ.Δευτεροβάθμ. -24.600,00 
 79 0,00 70-7333.002 Καθαρισμός πρανών δρόμων Δήμου Λαυρεωτικής -10.000,00 

 80 0,00 70-7425.003 Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών -15.410,24 

 -1.479.642,09 

 5 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
 81 0,00   -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -61.758,19 

 -61.758,19 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 0,00 0,00 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 3.481,71 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  65.239,90 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 161.500,00 
  ΕΣΟΔΑ (-) : -161.500,00 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 1.541.400,28 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -1.479.642,09 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -61.758,19 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 3.481,71 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
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Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την τρέχουσα τροποποίηση, διαμορφώνεται στο ποσό των 
3.481,71 ευρώ. 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς μελέτης στη θέση «ΒΓΙΕΘΙ» συνιδιόκτητης έκτασης του Πολεμικού Ναυτικού 
από τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Μονίμων Αξιωματικών Ναυτικού (ΟΣΜΑΝ) 
Αρ. Απόφασης: 95/2015 

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 2o θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «αποδοχής 

δωρεάς μελέτης στη θέση «ΒΓΙΕΘΙ» συνιδιόκτητης έκτασης του Πολεμικού Ναυτικού από τον Οικοδομικό 

Συνεταιρισμό Μονίμων Αξιωματικών Ναυτικού (ΟΣΜΑΝ)». 

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, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά 
με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της ανάγκης 
προώθησης των διαδικασιών έγκρισης της μελέτης.  

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 
7746/27.04.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Σας διαβιβάζουμε την σχετική απόφαση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής 

(Σ.Δ.Ε.Π.Α.) που αφορά τη δωρεά Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης στην περιοχή ΒΓΙΕΘΙ 

Κερατέας, σε συνιδιόκτητη έκταση Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού από τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό 

Μονίμων Αξιωματικών Ναυτικού (ΟΣΜΑΝ) και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας σχετικά με: 1) Την αποδοχή 

της δωρεάς και 2) Τον ορισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας, προκειμένου να προωθήσει 

τις διαδικασίες έγκρισης της εν λόγω μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 2Α του Ν. 3316/2005». 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, παρ.1, περ. η’, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει  για την αποδοχή 
κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

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

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

− την αρ. πρωτ:7746/27.04.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Αποδέχεται τη δωρεά πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης στην περιοχή «ΒΓΙΕΘΙ» Κερατέας, σε 
συνιδιόκτητη έκταση Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού από τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Μονίμων 
Αξιωματικών Ναυτικού (ΟΣΜΑΝ). 
Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά, όπως προβεί στο όνομα και για λογαριασμό του 
Δήμου Λαυρεωτικής στην υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 
Γ. Ορίζει την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής ως Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας κατά της με αριθμ. πρωτ: ΠΕΧΩ Φ4387/2766/11 απόφασης Γενικού Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  
Αρ. Απόφ.: 96/2015 

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 3o θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «άσκησης ή μη 

αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της με αριθμ. πρωτ: ΠΕΧΩ Φ4387/2766/11 

απόφασης Γενικού Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. 

Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή 

μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα 

το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ 

αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά 
με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της ημερομηνίας 
εκδίκασης της υπόθεσης στις 6 Μαΐου 2015.  

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Με την υπ’ αριθμ.167/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η υποβολή ένστασης κατά 

της αρ. πρωτ: ΠΕΧΩ Φ. 4387/2766/11 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και τη λειτουργία κτιριακού συγκροτήματος εμπορικών 
χρήσεων, ιδιοκτησίας EUROTERRA A.E., στην περιοχή «κέντρο» (δυτικά του λιμένα Λαυρίου). 

Επίσης, με την ίδια ως άνω απόφαση ανατέθηκε ο χειρισμός της υπόθεσης και η εκπροσώπηση του 
Δήμου στο δικηγορικό γραφείο Λεωνίδας Λεωνίδου & συνεργάτες. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο Δήμος προέβη στην άσκηση της από 22/12/2011 αίτησης ακύρωσης ενώπιον 
του Συμβουλίου της Επικρατείας (αριθμ. καταχ.9043/23.12.2011) κατά:  

(α) της με αριθμ. ΠΕΧΩ Φ 4837/2766/11 απόφασης Γ.Γ.Α.Δ.Α. 
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(β) της ρητής ή σιωπηρής απόρριψης της με αριθμ.πρωτ:51127/22.11.2011 ένστασης ενώπιον του 
Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. κατά της ως άνω απόφασης. 

(γ) κάθε άλλης συναφούς προς τις ανωτέρω πράξης ή παράλειψης της διοίκησης. 
Επειδή η συζήτηση της ως άνω αίτησης έχει οριστεί ενώπιον του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της 

Επικρατείας εξ αναβολής για τη δικάσιμο της 5ης Μαΐου 2015, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την άσκηση παραίτησης 
από το δικόγραφο της ως άνω αίτησης και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− την υπ’ αριθμ.167/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. την παραίτηση του Δήμου Λαυρεωτικής από το δικόγραφο της από 22.12.2011 και με αριθμό κατάθεσης 
9043/23.12.2011 αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ε’ τμήμα) κατά της με αριθμ. 
ΠΕΧΩ Φ 4837/2766/11 απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
Β. Αναθέτει στο δικηγορικό γραφείο «Λεωνίδας Λεωνίδου & Συνεργάτες», με έδρα στην Αθήνα, οδός Ασκληπιού 
23, την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής για τον παραπάνω σκοπό ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας. 
Γ. Η αμοιβή του Δικηγορικού Γραφείου θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 
σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων. 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού σχετικά με την υπόθεση αγωγής της εταιρείας 
ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG κατά της ΔΗΚΕΔΗΛ και του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 97/2015 

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 4o θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «εξώδικου 

συμβιβασμού σχετικά με την υπόθεση αγωγής της εταιρείας ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG κατά της ΔΗΚΕΔΗΛ και 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, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά 
με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της ημερομηνίας 
εκδίκασης της υπόθεσης στις 13 Μαΐου 2015.  
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 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Με την υπ’ αριθμ.336/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ανατέθηκε η εκπροσώπηση του Δήμου 

Λαυρεωτικής και της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαυρεωτικής (ΔΗΚΕΔΗΛ) στο 
δικηγόρο Γεώργιο Κατσαμπέρη του Νικολάου για το ενιαίο της αντίκρουσης της αγωγής της εταιρείας ΚΑΠΕΡΩΝΗ 
BFG.  

Η συζήτηση της υπόθεσης, η οποία αρχικώς είχε οριστεί για τη δικάσιμο της 11 Νοεμβρίου 2014,  
αναβλήθηκε με σκοπό να διερευνηθούν πιθανότητες προς συμβιβασμό της υποθέσεως. Μετά την ανωτέρω 
αναβολή η αγωγή εκδικάζεται στις 13 Μαΐου 2015.  

Με την από 27.04.2015 επιστολή του, ο πληρεξούσιος δικηγόρος Γεώργιος Κατσαμπέρης εισηγείται τα 
κατωτέρω: 

«Κύριε Πρόεδρε, 

Με την ιδιότητα του Νομικού Συμβούλου και του Δικηγόρου-χειριστή της σχετικής υπόθεσης θέτω 

υπόψη σας τα ακόλουθα : 

1.  Στη διάρκεια της εκκαθάρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Λαυρεωτικής (ΔΗΚΕΔΗΛ), η 

εταιρεία με την επωνυμία ΚΑΠΕΡΩΝΗ BUSINESS FINANCIAL GROUP, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Α.Ε. ανήγγειλε νόμιμα απαιτήσεις της, ανερχόμενες στο συνολικό ποσό των 33.143.344,75€.  Στο ποσό αυτό 

περιλαμβάνονται θετικές ζημιές κατά την συμμετοχή της εν λόγω εταιρείας στην αναπτυξιακή πρόταση για την 

ανάπτυξη του ακινήτου Ιδιοκτησίας της ΔΗΚΕΔΗΛ, όσο και αποθετικές ζημιές από την μη ολοκλήρωση της εν 

λόγω επένδυσης. 

2.  Η ανωτέρω εταιρεία στις 19/2/2014 επέδωσε στην ΔΗΚΕΔΗΛ αγωγή μισθωτική για μέρος της άνω 

απαίτησης, που περιλαμβάνει τα μισθώματα που κατέβαλε ύψους 414.400€, και τις θετικές ζημιές που υπέστη 

ύψους 271.801,25€, σύνολο 685.801,25€, προσδιορισθείσα αρχικώς για τις 11/11/2014 και μετ’ αναβολή για τη 

δικάσιμο της 13/5/2015.  

Για την υπόθεση αυτή, ως Δικηγόρος- χειριστής, σας παραθέτω την επιστημονική μου άποψη και τη δυνατότητα 

αντίκρουσής της στο Δικαστήριο. 

2.1. Θεωρώ ότι το ποσό των 414.000€, που κατέβαλε η εταιρεία ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG στο Δήμο ως μίσθωμα, 

στερείται οποιασδήποτε δυνατότητας αντίκρουσης στο Δικαστήριο, με μάρτυρες ή έγγραφα, αφού ο Δήμος 

εισέπραξε το ποσό αυτό και σύμφωνα με το Νόμο, αλλά και με ρητή συμβατική διάταξη, υποχρεούται να το 

επιστρέψει. 

Συνεπώς, το ποσόν αυτό της αγωγής θα επιδικαστεί στην ενάγουσα και μάλιστα έντοκα με το νόμιμο τόκο 

υπερημερίας από 27-11-2008, ημέρα υπογραφής της μίσθωσης και καταβολής του ποσού. 

Από υπολογισμό που πραγματοποίησα οι τόκοι ανέρχονται περίπου στο ποσό των 230.000€ . 
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2.2.  Οι θετικές ζημίες που αναφέρονται στην αγωγή προκύπτουν από έγγραφα που είναι εξαιρετικά δύσκολο 

να αμφισβητηθούν στο Δικαστήριο με μάρτυρα, αφού αφορούν στο έργο και είναι επίσημα φορολογικά έγγραφα 

(διπλότυπες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια κλπ).  

Το ύψος των θετικών ζημίων της αγωγής ανέρχεται σε 271.000€. Το ποσό αυτό επιβαρύνεται με τόκους 

υπερημερίας από την επομένη ημέρα κάθε καταβολής. Με πρόχειρο υπολογισμό για το ποσό των 271.000€ οι 

τόκοι ανέρχονται σε περίπου 100.000€. 
2.3.  Συνεπώς, η συνολική αγωγική απαίτηση με τους τόκους υπερβαίνει το 1.000.000€ (414.000 

μίσθωμα+230.000 τόκοι+271.000 θετική ζημία+ 100.000 τόκοι= 1.015.000€) και είναι εξαιρετικά πιθανό να 

επιδικαστεί το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού, εάν όχι ολόκληρο, αφού ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να 

το αντικρούσει.  

3.  Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι θα εξακολουθεί να παραμένει σε δικαστική εκκρεμότητα το θέμα των 

αποθετικών ζημίων που ισχυρίζεται ότι υπέστη η εταιρεία ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΒFG, ύψους 32.000.000€, για το οποίο 

και αναγγέλθηκε. 

Θεωρώ ότι το ποσό αυτό είναι υπερβολικό και δεν θα γίνει δεκτό από το Δικαστήριο. 

Δεν μπορώ όμως να αποκλείσω την πιθανή επιδίκαση ενός ποσού μεταξύ 1.000.000-2.000.000€, το οποίο και 

αυτό θα επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας. 

4.  Επίσης, θα σημειώσω τον παράγοντα των δικαστικών δαπανών που θα επιδικαστούν από το Δικαστήριο 

όσο και των Δικηγορικών αμοιβών που θα προκαταβληθούν. 

5. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι η υπό εκκαθάριση εταιρεία ΔΗΚΕΔΗΛ, προς ικανοποίηση των πιστωτών 

που έχουν αναγγελθεί, οφείλει, αν δεν μπορέσει στις υποχρεώσεις αυτές να υποκατασταθεί ο Δήμος Λαυρεωτικής, 

να προχωρήσει σε εκποίηση των όποιων περιουσιακών της στοιχείων προς ικανοποίηση των απαιτήσεων. Μεταξύ 

των περιουσιακών στοιχείων είναι και εκείνο στις ΣΚΟΥΡΙΕΣ, το οποίο σήμερα, ενόψει των οικονομικών 

συνθηκών που επικρατούν , είναι πιθανό να τύχει πολύ χαμηλού τιμήματος εν σχέσει με την αρχικά ορισθείσα 

αξία του, όταν εντάχθηκε στην περιουσία της υπό εκκαθάριση εταιρείας. 

6.  Στα πλαίσια αυτά και ύστερα από μία συνεχή επικοινωνία που είχα με τους συναδέλφους μου που 

εκπροσωπούν την εταιρεία ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΒFG, πραγματοποίησα διερευνητική προσπάθεια προς εξεύρεση μια 

κοινά αποδεκτής λύσης προς περιορισμό των αγωγικών απαιτήσεων της άνω εταιρείας και οριστικής διευθέτησης 

της υπόθεσης προς προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου, για μία υπόθεση που θα μπορούσε να αποτελέσει 

βραδυφλεγή βόμβα για τον εντολέα μου και την οικονομική του υπόσταση. 

Οι συνάδελφοι Δικηγόροι της εταιρείας ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΒFG με διαβεβαίωσαν ότι η εταιρεία προτίθεται, ενόψει 

συμβιβασμού, να περιορίσει το σύνολο των αγωγικών απαιτήσεων ώστε μετά από έκδοση Δικαστικής απόφασης 

στις 13/5/2015 να λάβει συνολικά για τις απαιτήσεις της το ποσό των 700.000€ (επτακοσίων χιλιάδων ευρώ).  

Επίσης, με διαβεβαίωσαν ότι θα παραιτηθούν από οποιαδήποτε άλλη αξίωση ή απαίτηση από την αιτία αυτή. 

Ενόψει όλων των ανωτέρω εισηγούμαι στην επιτροπή σας να μου δοθεί η εξουσιοδότηση να παρασταθώ ενώπιον 

του ΜΠΑ προκειμένου να προχωρήσω στην συμβιβαστική επίλυση της υπόθεσης με τον τρόπο που προανέφερα.  
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Να σημειωθεί ότι η υπόθεση αρχικά προσδιορισθείσα για τις 11/11/2014 αναβλήθηκε με σκοπό να διερευνηθούν 

πιθανότητες προς συμβιβασμό της υποθέσεως, η οποία ως ανέφερα θα μπορούσε να προκαλέσει οικονομικό 

αδιέξοδο σε βάρος μας». 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 περιπτ. ιδ’ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε 

με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.4071/12, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για το δικαστικό 
συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα 
χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση 
δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. 

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 περιπτ. ιγ΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική 
Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων.  

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για τον 
εξώδικο συμβιβασμό ή την άσκηση περαιτέρω ένδικων μέσων ή μη.  

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

− Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 
του άρθρου 6 του Ν.4071/12 

− την υπ’ αριθμ.336/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την από 27.04.2015 εισήγηση του πληρεξούσιου δικηγόρου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της 
εταιρείας ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG και την εφάπαξ καταβολή του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (700.000,00) ευρώ.  
Β. Εξουσιοδοτεί το δικηγόρο Γεώργιο Κατσαμπέρη του Νικολάου (ΑΜ/ΔΣΑ 27245), με έδρα στην Αθήνα, οδός 
Ηπείρου 2, να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, προκειμένου να εκπροσωπήσει το 
Δήμο Λαυρεωτικής και την υπό εκκαθάριση Δημοτική Επιχείρηση ΔΗΚΕΔΗΛ, για τη συμβιβαστική επίλυση της 
υπόθεσης. 
Γ. Η αμοιβή του Δικηγόρου θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με το 
άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας για τη σύναψη σύμβασης περισυλλογής 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων, από σημεία εντός των ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής, με τελικό σκοπό 
την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΚΤΖ – παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Λαυρεωτικής για απ’ ευθείας ανάθεση 
Αρ. Απόφασης: 98/2015 
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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 έφερε προς συζήτηση το 5o θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης 

πρακτικού άγονης δημοπρασίας για τη σύναψη σύμβασης περισυλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων, από 

σημεία εντός των ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο 

συλλογής ΟΚΤΖ - παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής για απ’ ευθείας ανάθεση». 

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, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά 
με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, προκειμένου το θέμα 
να αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.  

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Την υπ’ αριθμ. αριθ. 22/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης για σύναψη 
σύμβασης με εταιρεία που τηρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό για την 
περισυλλογή και μεταφορά εγκαταλελειμμένων οχημάτων σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής τέλους κύκλους 
ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» 

− Την υπ’ αριθμ.51/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης της δημοπρασίας 

− Την υπ’ αριθμ.184/2015 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε δημόσια 
πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη σύναψη σύμβασης περισυλλογής εγκαταλελειμμένων 
οχημάτων 

− Το αριθμ. πρωτ: 6503/06.04.2015 πρακτικό άγονης δημοπρασίας 

− Την υπ’ αριθμ.6504/06.04.2015 ανακοίνωση Δημάρχου σχετικά με την επανάληψη διεξαγωγής της 
δημοπρασίας 

− Το αριθμ. πρωτ: 7006/15.04.2015 πρακτικό δεύτερης άγονης δημοπρασίας 
Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι στις διατάξεις του 

άρθρου 69 του Ν.4257/2014 προβλέπεται ότι «επιτρέπεται σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού η σύναψη σύμβασης με εταιρείες 

που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, με βάση τα οριζόμενα στο ΠΔ 

270/81». Παρόλο που στις διατάξεις του ανωτέρω Π.Δ/τος δεν προβλέπεται η διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης, 
πρόκειται για παροχή υπηρεσίας, οπότε εφαρμόζονται αναλογικά τα οριζόμενα στο άρθρο 209 παρ. 10 Ν. 
3463/06, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 20 παρ. 13 Ν 3731/2008. 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3463/06&typen=4
http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3463/06&typen=4
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Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 
με (α) την έγκριση των πρακτικών της άγονης δημοπρασίας που διεξήχθη για τη σύναψη σύμβασης περισυλλογής 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων και (β) την παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να 
αποφασίσει σχετικά με την απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας. 

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

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

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, 

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 116/2004, 

− Την υπ’ αριθμ.22/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 

− Τα αριθμ. πρωτ: 6503/06.04.2015 και 7006/15.04.2015 πρακτικά άγονης δημοπρασίας 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει τα αριθμ. πρωτ: 6503/06.04.2015 και 7006/15.04.2015 πρακτικά πρώτης και δεύτερης άγονης 
δημοπρασίας που διεξήχθησαν στις 6 Απριλίου και 15 Απριλίου 2015 αντίστοιχα,  για τη σύναψη σύμβασης 
«περισυλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων από σημεία εντός των ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής, με τελικό 
σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΚΤΖ». 
Β. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής προκειμένου να αποφασίσει για την απ’ ευθείας 
ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας. 
  
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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