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Σελίδα 1 από 17 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

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

της 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 7 Ιανουαρίου 2015 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Τετάρτη, ώρα 14:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 31.12.2014 
Αριθμός μελών : 7 
Παρόντα μέλη : 6 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Ευφροσύνη 
Σίνη, Ηλίας Στουραΐτης, Κωνσταντίνος Λεβαντής 

Απόντα μέλη : 1 
Νικόλαος Στάμου 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Πάγια εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:2/2015    

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 «πάγιας εξουσιοδότησης του Νομικού 

Συμβούλου του Δήμου Λαυρεωτικής» γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου 
στον τομέα εκπροσώπησης αυτού ενώπιον όλων των δικαστηρίων της χώρας, πρέπει να δοθεί σχετική 
πάγια εντολή και εξουσιοδότηση στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου να παρίσταται και να υποστηρίζει τις 
απόψεις του Δήμου, εκπροσωπώντας τον. 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον κο Αλέξανδρο Ηρ. Τσώνο, Νομικό Σύμβουλο του 
Δήμου Λαυρεωτικής επί πάγια αντιμισθία, δικηγόρο παρ’ αρείω Πάγω, (ΑΜ ΔΣΑ 7179), κάτοικο Λαυρίου 
Αττικής, όπως:  
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A. εκπροσωπεί το Δήμαρχο και το Δήμο Λαυρεωτικής, παριστάμενος ενώπιον πάντων των Πολιτικών, 
Ποινικών ή και Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου 
Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δικαστικές υποθέσεις του 
Δήμου Λαυρεωτικής και για την υποστήριξη των δικαιωμάτων και συμφερόντων του καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους 2015. 
Β. εκπροσωπεί το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κο Δημήτριο Λουκά του 
Ευαγγέλου, ενώπιον οποιουδήποτε συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής για την υπογραφή 
συμβολαίων ή άλλων πράξεων οποιασδήποτε μορφής και περιεχομένου. 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015 για δαπάνες πάγιου χαρακτήρα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 
Αρ. Απόφ.: 3/2015    

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 για δαπάνες πάγιου χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 

του Ν.3463/2006», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Με το αριθμ. πρωτ: 76904/51254/11.12.2014 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015. 
  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 με ημερομηνία 31.12.2014 
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι 
εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και αφορούν δαπάνες πάγιου 
χαρακτήρα. 

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

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

− τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 

− το αριθμ. πρωτ: 76904/51254/11.12.2014 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

− το ΔΥ/31.12.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως 
αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Α/Α Α.Α.Υ. ΚΑ 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΠΟΣΟ 
Α.Α.Υ. 

1 Α-1 00-6031.001 Τακτικές αποδοχές Νομικού Συμβούλου 22.872,00 22.872,00 

2 Α-2 00-6031.002 Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων 75.996,00 75.996,00 

3 Α-3 00-6053.001 Εργ. εισφ -ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙ. υπ. ειδικών θέσεων 
αιρετών κ.λ.π 33.962,28 33.962,28 

4 Α-4 00-6053.005 Εργοδ. εισφορές Ταμείου Νομικών 4.999,40 4.999,40 

5 Α-5 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ  242.053,47 242.053,47 

6 Α-6 00-6121. Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης  111.240,00 111.240,00 

7 Α-7 00-6122.002 Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων 11.400,00 11.400,00 

8 Α-8 00-6151.001 Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη τελών-φόρων 95.000,00 95.000,00 

9 Α-9 00-6151.002 Δικαιώματα τρίτων ΔΕΗ  από έσοδα ΤΑΠ 60.000,00 60.000,00 

10 Α-13 00-6311. Φόροι τόκων 1.000,00 1.000,00 

11 Α-14 00-6312.001 Φόρος ακινήτων 11.434,79 11.434,79 

12 
Α-15 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων 20.000,00 20.000,00 

13 Α-16 00-6511.001 Τόκοι δανείων εσωτερικού λειτουργικών αναγκών 104.051,42 104.051,42 

14 Α-17 00-6515.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 4.500,00 4.500,00 

15 Α-18 00-6521.001 Τόκοι δανείου εσωτερικού επενδυτικών δαπανών 19.725,13 19.725,13 

16 Α-19 00-6526.001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού επενδυτικών 
δαπανών 259.644,38 259.644,38 

17 Α-20 00-6711.014 Υποχρεωτική επιχορήγηση Σχολ. πρωτοβάθμιας 
επιτροπής 163.983,99 163.983,99 

18 Α-21 00-6711.015 Υποχρεωτική επιχορήγηση Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 113.954,97 113.954,97 

19 Α-22 00-6715.007 Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Θορικός 760.000,00 760.000,00 

20 Α-23 00-6715.009 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ 635.500,00 635.500,00 

21 Α-24 00-6721.001 Εισφορά υπέρ Αναπτυξιακού Συνδέσμου 
Λαυρεωτικής 7.500,00 7.500,00 

22 Α-25 00-6736.003 Συμβ. υποστήριξη νέων επιχειρηματιών 
ΟΠΣ375794 5.871,25 5.871,25 

23 Α-26 00-6736.004 Ολοκλ.τοπο.δρ.για κοιν.και εργ.έντ. ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες ΟΠΣ 2.555,02 2.555,02 

24 Α-27 00-6736.005 Δικτύωση μεταξύ αναπτυξιακών συμπράξεων 
ΟΠΣ 375794 17.977,88 17.977,88 

25 
Α-28 00-6736.006 Δράσ. δημ.ευαισθ προς.ωφ.και προω.επικ.ΟΠΣ 

375794 22.441,43 22.441,43 

26 Α-29 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές 441.443,13 441.443,13 

27 Α-30 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 125.533,24 125.533,24 

28 Α-31 10-6021.005 Αποδοχές  υπαλλήλων αορίστου χρόνου 
σχολικών φυλάκων 101.204,16 101.204,16 

29 Α-32 10-6051.002 Εργοδ. εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 55.514,04 55.514,04 
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30 Α-33 10-6051.003 Εργοδοτικές εισφ. υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 12.087,12 12.087,12 

31 Α-34 10-6051.004 Εργοδ. Εισφορές ΙΚΑ τακτικού προσωπικού 2.398,68 2.398,68 

32 
Α-35 10-6051.006 Εργοδ. εισφορά Ταμείου Σύνταξης κοινοτικών 

υπαλλήλων 1.243,20 1.243,20 

33 
Α-36 10-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  με σύμβαση αορίστου 

Χρόνου 34.472,16 34.472,16 

34 Α-37 10-6052.003 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ σχολικών φυλάκων 27.790,00 27.790,00 

35 
Α-38 10-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 

προσωπικού) 1.000,00 1.000,00 

36 Α-39 10-6232.001 Μισθώματα κτηρίων 11.412,36 11.412,36 

37 Α-40 10-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00 3.000,00 

38 
Α-41 10-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείων 6.000,00 6.000,00 

39 Α-42 10-6615.002 Εκτυπώσεις - Απομαγνητοφώνηση πρακτικών 20.000,00 20.000,00 

40 Α-43 10-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης  3.500,00 3.500,00 

41 Α-44 10-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφ. μέσων 20.000,00 20.000,00 

42 Α-45 10-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 6.000,00 6.000,00 

43 Α-46 15-6011.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων. 103.603,08 103.603,08 

44 Α-47 15-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλ. Πρόγραμμα Βοήθεια 
στο σπίτι 25.930,80 25.930,80 

45 Α-48 15-6021.003 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Σχολείων 74.775,48 74.775,48 

46 Α-49 15-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥΔΚΥ 12.950,64 12.950,64 

47 Α-50 15-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ 2.979,36 2.979,36 

48 Α-51 15-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ από πρόγραμμα 
Βοήθεια στο σπίτι 7.120,56 7.120,56 

49 Α-52 15-6052.002 Εργοδ.εισφ. ΙΚΑ καθαριστριών σχολείων 21.188,64 21.188,64 

50 Α-53 15-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 
προσωπικού) 1.000,00 1.000,00 

51 Α-54 15-6231.002 Μισθώματα παιδικές χαρές 2.500,00 2.500,00 

52 Α-55 15-6232.001 Μίσθωμα κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 16.470,48 16.470,48 

53 Α-56 15-6232.003 Μισθώματα κτιρίων 2.000,00 2.000,00 

54 Α-57 15-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.100,00 1.100,00 

55 Α-58 15-6279.001 Δαπάνες για κοινόχρηστα ενοικιαζόμενων χώρων 7.000,00 7.000,00 

56 
Α-59 15-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφ. μέσων 8.000,00 8.000,00 

57 Α-60 15-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 2.000,00 2.000,00 

58 Α-61 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 900.971,52 900.971,52 

59 Α-62 20-6021.001 Τακτικές αποδοχές-με σύμβαση αορίστου χρόνου 77.294,98 77.294,98 
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60 Α-63 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 69.840,00 69.840,00 

61 Α-64 20-6051.001 Εργοδ. εισφορές ΙΚΑ τακτικού προσωπικού 4.272,96 4.272,96 

62 Α-65 20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 118.818,32 118.818,32 

63 Α-66 20-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 25.176,36 25.176,36 

64 Α-67 20-6052.001 Εργοδ. εισφορές ΙΚΑ   με σύμβαση αορίστου 
χρόνου 24.446,88 24.446,88 

65 Α-68 20-6054.001 Εργοδοτ. εισφορές έκτακτου Προσωπικού ΙΚΑ 21.600,00 21.600,00 

66 
Α-69 20-6061. Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και 

ένστολου προσωπικού) 5.000,00 5.000,00 

67 Α-70 20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 
πλατειών 873.773,82 873.773,82 

68 Α-71 20-6231. Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1.500,00 1.500,00 

69 Α-72 20-6232.002 Μίσθ.κτηρ. με αύλειο χώρο για φιλοξενία 
κέντρ.ανακ 8.951,04 8.951,04 

70 Α-73 20-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 35.000,00 35.000,00 

71 Α-74 20-6721.001 Εισφορά ΕΣΔΚΝΑ για απορρίμματα χωματερής 
Λιοσίων 418.517,49 418.517,49 

72 Α-75 25-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 194.391,72 194.391,72 

73 Α-76 25-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ-ΟΠΑΔ 24.299,28 24.299,28 

74 Α-77 25-6051.003 Εργοδ. εισφορά ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 5.846,76 5.846,76 

75 Α-78 25-6051.004 Εργοδοτική Εισφορά ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΧΗΜΙΚΩΝ 469,80 469,80 

76 Α-79 25-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 
προσωπικού) 2.000,00 2.000,00 

77 Α-80 25-6213. Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 1.150.045,00 1.150.045,
00 

78 Α-81 25-6232. Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 6.709,68 6.709,68 

79 Α-82 25-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00 3.000,00 

80 Α-83 25-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης 3.000,00 3.000,00 

81 
Α-84 25-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφ. μέσων 30.000,00 30.000,00 

82 Α-85 30-6011.001 Τακτικές αποδοχές 97.169,40 97.169,40 

83 Α-86 30-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 50.472,84 50.472,84 

84 Α-87 30-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ 1.306,80 1.306,80 

85 Α-88 30-6051.003 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 6.121,68 6.121,68 

86 Α-89 30-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ 3.847,80 3.847,80 

87 Α-90 30-6051.008 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 2.001,36 2.001,36 

88 Α-91 30-6051.008 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 1.996,56 1.996,56 

89 Α-92 30-6051.010 Εργοδοτική   ασφάλ. ΤΕΑΔΥ 629,52 629,52 

90 Α-93 30-6051.011 Εργοδοτική εισφ. υγειονομικού 1.441,92 1.441,92 
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91 Α-94 30-6052.001 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ υπαλ.με σύμβ. αορίστου χρόνου 13.859,88 13.859,88 

92 Α-95 30-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 
προσωπικού) 1.000,00 1.000,00 

93 Α-96 30-6117.001 Αμοιβή γιατρού εργασίας τεχνικού ασφαλείας 4.000,00 4.000,00 

94 Α-97 30-6231. Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 2.500,00 2.500,00 

95 
Α-98 30-6232.002 Μίσθωση οικήματος για στέγαση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 32.845,32 32.845,32 

96 
Α-99 30-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφ. μέσων 50.000,00 50.000,00 

97 Α-100 35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 82.541,16 82.541,16 

98 Α-101 35-6051.001 Εργοδοτική εισφορά  ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 10.233,72 10.233,72 

99 Α-102 35-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ 2.477,76 2.477,76 

100 
Α-103 35-6061. Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και 

ένστολου προσωπικού) 1.000,00 1.000,00 

101 
Α-104 35-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 

προσωπικού) 1.000,00 1.000,00 

102 Α-105 35-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 1.000,00 

103 Α-106 35-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφ. μέσων 10.000,00 10.000,00 

104 
Α-107 35-6644. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές 

ανάγκες 1.000,00 1.000,00 

105 Α-108 45-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 31.916,40 31.916,40 

106 Α-109 45-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 3.869,52 3.869,52 

107 Α-110 45-6051.002 Εργοδοτικές Εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 920,64 920,64 

108 Α-111 45-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 
προσωπικού) 100,00 100,00 

109 Α-112 70-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.500,00 2.500,00 

110 
Α-113 70-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφ. μέσων 20.000,00 20.000,00 

111 Α-114 80-8115.001 Διάφορα έξοδα 919.714,78 919.714,78 

112 
Α-115 80-8115.005 Ασφ/κές εισφορές -φόροι-χαρτ. ΟΓΑ ΚΛΠ-

ΔΗ.ΚΕΔΗΛ 30.000,00 30.000,00 

113 Α-116 80-8115.006 Οφειλές προς τρίτους ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ. 30.000,00 30.000,00 

114 Α-117 80-8115.008 Έξοδα εκκαθ.για λύση ΕΝΕ.Λ- αποπληρωμή 
υποχρεώσεων 180.000,00 180.000,00 

115 
Α-118 80-8211. Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις 

αποδοχές  5.000,00 5.000,00 

116 Α-119 80-8212.001 Ταμείο Σύνταξης 151.600,00 151.600,00 

117 Α-120 80-8212.005 Εργοδ. εισφορά Ταμείου Σύνταξης Κοινοτικών 
υπαλλήλων 1.400,00 1.400,00 
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118 Α-121 80-8221. Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 140.000,00 140.000,00 

119 
Α-122 80-8222. Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων 

Αντιδημάρχων 23.000,00 23.000,00 

120 
Α-123 80-8223.001 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 

Επαγγελματιών 120.000,00 120.000,00 

121 Α-124 80-8223.002 Απόδοση φόρου προμ. & ελευθ. Επαγγ. 25.000,00 25.000,00 

122 Α-125 80-8223.004 Φόρος και χαρτόσημο για μισθώματα 15.000,00 15.000,00 

123 Α-126 80-8223.006 Καταβολή ΦΠΑ 13% 250.000,00 250.000,00 

124 Α-127 80-8223.007 Καταβολή ΦΠΑ23% 10.000,00 10.000,00 

125 Α-128 80-8224.002 Απόδοση ενοικίων, προμηθειών ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ-
ΤΠΔΥ 7.500,00 7.500,00 

126 Α-129 80-8231.004 Ασφαλιστικές εισφορές  ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 
εργαζομένων 340.000,00 340.000,00 

127 Α-130 80-8231.005 Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ εργαζομένων 480.000,00 480.000,00 

128 Α-131 80-8231.006 Ασφαλιστικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ 25.000,00 25.000,00 

129 Α-132 80-8231.007 Ασφαλ/ικές εισφορές στο Ταμείο πρόνοιας Δημ. 
υπαλλήλων 1.300,00 1.300,00 

130 Α-133 80-8231.008 Ασφαλ/ικές εισφορές στο Μετοχικό ταμ.πολιτικ. 
Υπαλ 3.200,00 3.200,00 

131 Α-134 80-8231.009 Ασφαλ/κές εισφορές στο Υγειονομικό Ταμείο 3.500,00 3.500,00 

132 Α-135 80-8231.010 Ασφαλ/κές εισφορές ΤΕΑΔΥ 2.000,00 2.000,00 

133 Α-136 80-8231.012 Απόδ.  ασφαλ.εισφ. Δημάρχου κ.λ.π από 
οργανική θέση 22.000,00 22.000,00 

134 Α-137 80-8231.015 Ασφαλιστικές εισφ.ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ εργαζομένων 114.000,00 114.000,00 

135 Α-138 80-8231.016 Ασφαλιστικές εισφ.ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ εργαζομένων 35.000,00 35.000,00 

136 Α-139 80-8231.017 Επικουρικό Χημικών 1.000,00 1.000,00 

137 Α-140 80-8231.018 ΤΠΔΥ Ειδική εισφορά 1% 23.000,00 23.000,00 

138 Α-141 80-8231.019 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 63.000,00 63.000,00 

139 Α-142 80-8231.020 ΟΑΕΔ Ειδική εισφορά 1% 9.000,00 9.000,00 

140 
Α-143 80-8241. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση 

δανείων  55.000,00 55.000,00 

141 
Α-144 80-8242.004 Απόδοση εισπραχθέντων υπέρ συλλόγου 

εργαζομένων 5.000,00 5.000,00 

142 Α-145 80-8242.007 Κρατήσεις στις αποδ.για εξ.δανείων υπαλήλων 
από Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 18.000,00 18.000,00 

143 Α-146 80-8242.008 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 3.000,00 3.000,00 

144 Α-147 10-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 10.000,00 10.000,00 

145 Α-148 10-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 4.000,00 4.000,00 

146 Α-149 15-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  3.000,00 3.000,00 

147 Α-150 15-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  3.000,00 3.000,00 
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148 Α-151 20-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 100.000,00 100.000,00 

149 Α-152 20-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  30.000,00 30.000,00 

150 
Α-153 20-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 

προσωπικού) 30.000,00 30.000,00 

151 Α-154 20-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφ. μέσων 340.000,00 340.000,00 

152 Α-155 25-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  40.000,00 40.000,00 

153 Α-156 30-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 4.000,00 4.000,00 

154 Α-157 30-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  1.000,00 1.000,00 

155 Α-158 35-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  5.000,00 5.000,00 

156 Α-159 45-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 2.682,41 2.682,41 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ:27968/30.12.2014 πρακτικού διενέργειας πρόχειρου 
διαγωνισμού που αφορά την «προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών 
σταθμών του ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.:4/2015 

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 «έγκρισης του υπ’ αριθμ. πρωτ: 

27968/30.12.2014 πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια τροφίμων 

για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συνέταξε το από 28.11.2014 τεύχος προδιαγραφών με τίτλο: 
«Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ 
Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 67.794,66 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Με την υπ’ αριθμ. 374/2014 απόφαση της Οικονομική Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε το 
τεύχος προδιαγραφών της προμήθειας και έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 
Ακολούθως, με την υπ’αριθμ.761 (αρ. πρωτ:27207/16.12.2014) διακήρυξη Δημάρχου προκηρύχθηκε 

ο πρόχειρος διαγωνισμός. Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε κατά το νόμιμα και αναρτήθηκε στον 
πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής και στο 
πρόγραμμα «Διαύγεια» με ΑΔΑ: 7ΥΑΨΩΛ1-Π1Κ. 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 30 Δεκεμβρίου 2014 ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού & 
Αξιολόγησης Προσφορών που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 4/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
(όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την αριθμ.312/2014 απόφαση)  και συντάχθηκε το υπ’ αριθμ. 
πρωτ:27968/30.12.2014 πρακτικό, το οποίο σας θέτω υπόψη: 
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«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 30 Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 

10:00, συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ που συγκροτήθηκε 

με την υπ’ αριθμ. 4/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής (όπως τροποποιήθηκε 

με την αριθμ. 312/2014 απόφαση και ισχύει), προκειμένου να διενεργήσει τον πρόχειρο διαγωνισμό 

που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.761/2014 (αρ. πρωτ:27707/16.12.2014) Διακήρυξη Δημάρχου 

Λαυρεωτικής και αφορά την προμήθεια του θέματος. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1.  Ντούνα Ευαγγελία, ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, Πρόεδρος – αναπληρωματικό 

μέλος λόγω ασθενείας του τακτικού Αντωνίου Αντωνίας,  
2.  Κατσάρος Θεόδωρος, ΔΕ38 Χειριστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, αναπληρωματικό μέλος 

λόγω κανονικής άδειας του τακτικού μέλους Μπανάσιου Αρετής, 

3. Μαργαρίτης Νικόλαος, ΔΕ1 Διοικητικού  

Περίληψη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε, κατά τα νόμιμα, στις εφημερίδες «ΗΧΩ ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» και αναρτήθηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής και στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: 7ΥΑΨΩΛ1-Π1Κ. 

Μετά τη συμπλήρωση της ώρας που ορίζεται στη διακήρυξη, δηλαδή 11:00 η Επιτροπή διαπίστωσε 

ότι υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά από την εταιρεία «ΕΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΥΙΟΙ Ο.Ε.» για την ομάδα 

τροφίμων Δ «είδη αρτοποιείου», ενώ για τις υπόλοιπες ομάδες δεν παρουσιάστηκε κανένας 

ενδιαφερόμενος κατά τη διαδικασία επίδοσης προσφορών. 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

2. τις διατάξεις του Ν.2286/95 και του ΕΚΠΟΤΑ, 

3. το γεγονός ότι κατατέθηκε μία προσφορά για μία μόνο ομάδα τροφίμων ενώ κανένας άλλος 

προμηθευτής δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον για τις υπόλοιπες κατηγορίες 

γνωμοδοτεί  
υπέρ της κήρυξης ως άγονου του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών διατροφής για την 

κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, ο οποίος 

πραγματοποιήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, κρίνοντας ότι η 

κατατεθείσα μοναδική προσφορά (για την ομάδα τροφίμων Δ) πληροί τους όρους του διαγωνισμού 

εντούτοις λόγω της μη υποβολής περισσοτέρων προσφορών δεν αναπτύχθηκε επαρκής και πραγματικός 

ανταγωνισμός, ενώ για τις υπόλοιπες ομάδες τροφίμων δεν επιδόθηκε καμία προσφορά». 

Με βάση τα ανωτέρω ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ:27968/30.12.2014 πρακτικού διενέργειας 
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πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών 
σταθμών του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, το αριθμ. πρωτ: 
27968/30.12.2014 πρακτικό διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, καθώς και κάθε νόμιμη ενέργεια που 
προηγήθηκε του διαγωνισμού και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
(Α) εγκρίνει το αρ. πρωτ: 27968/30.12.2014 πρακτικό άγονου διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια   
τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής, ο οποίος διεξήχθη στις 30 Δεκεμβρίου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής. 
(Β) την επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού με επικαιροποίηση του από 28.11.2014 τεύχους 
προδιαγραφών με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του 
ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ Δήμου Λαυρεωτικής». 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 2974/2014 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Τμήμα Εργατικών Διαφορών 
Αρ. Απόφ.: 5/2015    

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 «άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά 
της με αριθ. 2974/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Τμήμα Εργατικών 
Διαφορών», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 05.01.2015 εισήγηση του 
Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαυρεωτικής, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
Α. Δυνατότητα έφεσης-αναίρεσης  
Σύμφωνα με το άρθρο 518 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας «Αν ο εκκαλών διαμένει στην Ελλάδα, η 
προθεσμία της έφεσης είναι τριάντα ημέρες …., η προθεσμία αρχίζει από την επίδοση της απόφασης 
που περατώνει τη δίκη» . 
Σύμφωνα με το άρθρο 553 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας « 1. Αναίρεση επιτρέπεται  μόνο κατά των 
αποφάσεων που δεν μπορούν να προσβληθούν με ανακοπή ερημοδικίας και έφεση…» 
Τέλος  σύμφωνα με  το  άρθρο 564 του Κώδικα Πολιτικής  Δικονομίας « 1. Αν ο αναιρεσείων διαμένει 
στην Ελλάδα, η προθεσμία της αναίρεσης είναι τριάντα ημέρες και αρχίζει από την επίδοση της 
απόφασης…» 
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο Δήμος έχει προθεσμία τριάντα ημερών από την επίδοση της  απόφασης 
για να ασκήσει έφεση  και στη συνέχεια, εάν περάσει η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης και 
τελεσιδικήσει η απόφαση, έχει τριάντα ημέρες προθεσμία από την τελεσιδικία της απόφασης για να 
ασκήσει αναίρεση. Και αυτό διότι η προθεσμία ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως κατά αποφάσεως που 
εκδόθηκε στον πρώτο βαθμό, και ανεξάρτητα αν εκδόθηκε ερήμην ή αντιμωλία, δεν συντρέχει με την 
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προθεσμία ασκήσεως εφέσεως κατ’ αυτής.  Η πρώτη  ηρεμεί κατά τη  διάρκεια της δεύτερης και αρχίζει 
από τότε που έληξε η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης οπότε η πρωτόδικη απόφαση τελεσιδίκησε.  
Ως εκ τούτου κατά της υπ’ αριθμ. 2974/2014 απόφασης που επιδόθηκε στον Δήμο Λαυρεωτικής  την 9-
12-2014 ο Δήμος έχει προθεσμία άσκησης της έφεσης μέχρι και την 8-1-2015  και στη  συνέχεια άρχεται 
η τριακονθήμερη προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης. 
Β. Υποχρέωση ή μη του Δήμου εξάντλησης των ένδικων μέσων. 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 (Οικονομική επιτροπή – αρμοδιότητες) παρ. 1 στοιχείο ιγ΄,η  οικονομική 
επιτροπή «αποφασίζει για την άσκηση όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων». Από τη 
διατύπωση του εν λόγω άρθρου προκύπτει ότι έγκειται στη διακριτική  ευχέρεια της οικονομικής 
επιτροπής η άσκηση ή μη των ένδικων μέσων και δεν υφίσταται σχετική υποχρέωση εξάντλησής του. 
Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι : «Για της περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ «η απόφαση (σχετικά 

με την άσκηση ένδικων βοηθημάτων και ένδικων μέσων) λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 

δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για 

μισθολογικές απαιτήσεις κάθε μορφής περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η 

παραίτηση από την άσκηση ένδικων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση της 

δίκης, εκτός από της περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου»  
Εν προκειμένω σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αρίθμ. 2974/2014 δικαστικής απόφασης που 
αφορά την εργαζόμενη Δρογγίτη Μαρία, το δικαστήριο: 
1) Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων. 
2) Δέχεται την αγωγή. 
3) Υποχρεώνει το εναγόμενο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δήμος Λαυρεωτικής» να καταβάλει στην ενάγουσα 
το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι Ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (14.120,38 €), με 
νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως. 
4) Αναγνωρίζει την νομιμότητα της μεταφοράς της ενάγουσας από τη Δημοτικής Κοινωφελή Επιχείρηση 
Λαυρεωτικής σύμφωνα με το άρθρ. 269 Ν.3643/2006. 
5) Αναγνωρίζει ότι η ενάγουσα συνδέεται με το εναγόμενο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου από τις 12-12-2005. 
6 )Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων. 
Η υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής Δρογγίτη Μαρία την 12η/12/2005 προσλήφθηκε από τη Δημοτική 
Επιχείρηση Ανάπτυξης Λαυρεωτικής, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.  
Εν συνεχεία με την με αριθμ 172/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, η Δημοτική 
Επιχείρηση Ανάπτυξης Λαυρεωτικής  μετετράπη σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση,  η οποία εγκρίθηκε 
με την  με αριθμ.08/ΔΤΑ/15816/25-9-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.  
Η μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Λαυρεωτικής πραγματοποιήθηκε βάσει των 
προβλεπόμενων στο αρ. 269 του ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 22 του ν. 3563/2007 το 
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οποίο όριζε : «........Από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως τις 31.12.2007, όσες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., 
τις οποίες είτε έχουν συστήσει οι ίδιοι είτε συμμετέχουν σε αυτές κατά πλειοψηφία φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης δεν προσαρμόζουν το καταστατικό τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου, λύονται και 
τίθενται υπό εκκαθάριση. 
2. Υφιστάμενες αμιγείς επιχειρήσεις του άρθρου 277 του π.δ. 410/1995 του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας 
είναι δυνατόν να συγχωνευθούν έως 31.12.2007 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 263. 
3. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία 
του συνόλου των μελών του, με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες του οικείου Ο.Τ.Α. και των νομικών του 
προσώπων, είναι δυνατόν να μεταφερθεί πλεονάζον Προσωπικό των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων 
ανεξαρτήτως ειδικότητας και χωρίς αίτησή του, σε αντίστοιχες υπηρεσίες αυτού ή των νομικών του 
προσώπων. Το Προσωπικό αυτό πρέπει να απασχολείτο στις επιχειρήσεις με σχέση εργασίας αορίστου 
χρόνου μέχρι 31.12.2005.   
4. Το μεταφερόμενο Προσωπικό σε Δήμο ή Κοινότητα ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών 
καταλαμβάνει, είτε κενές οργανικές θέσεις είτε με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου 
συνιστώμενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντίστοιχης ή 
παρεμφερούς ειδικότητας, διέπεται δε ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του 
από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το Προσωπικό των Ο.Τ.Α., 
λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας τους. 
5. Η απόφαση μεταφοράς του προσωπικού εκδίδεται σε έναν (1) μήνα από τη Σύσταση της νέας 
επιχείρησης, η δε πράξη κατάταξης του προσωπικού σε προσωποπαγείς θέσεις εκδίδεται από το 
αρμόδιο προς διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως." 
 6. Η Αποζημίωση του απολυόμενου προσωπικού βαρύνει τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. 
 7. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και σε περίπτωση προσαρμογής, λύσης ή απόσχισης 
κλάδου αμιγούς επιχείρησης του άρθρου 277 του π.δ. 410/1995, η οποία λαμβάνει χώρα εντός του 
χρόνου που αναφέρεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς επίσης και στην περίπτωση που η 
προσαρμογή των καταστατικών σκοπών επιχείρησης αυτής της μορφής προς τις προβλέψεις των 
διατάξεων του άρθρου 254 του παρόντος συνεπάγεται, σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη, μείωση 
του αναγκαίου αριθμού προσωπικού για τη λειτουργία της." 
Σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 269  του ν. 3463/2006 ακολούθησε  η ομόφωνη με αρ. 227/2009 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία η εν λόγω υπάλληλος ως πλεονάζων 
προσωπικό στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Λαυρεωτικής, μεταφέρθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής σε  
προσωρινή συσταθείσα, με την αριθμ. 883/23-12-2009 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής σε 
προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.  
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Μετά και την πραγματοποίηση των απαιτούμενων δημοσιεύσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 
1/2/2010 ανέλαβε υπηρεσία στο Δήμο, όπως προκύπτει από την με αριθμ. πρωτ. 938/1-2-2010 βεβαίωση 
αυτού, σε προσωποπαγή προσωρινή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.  
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 269 του ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 22 παρ. 6 του ν. 
3563/2007 ορίζεται ότι: 
«….3. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες του οικείου Ο.Τ.Α. και των 
νομικών του προσώπων, είναι δυνατόν να μεταφερθεί πλεονάζον Προσωπικό των συγχωνευόμενων 
επιχειρήσεων ανεξαρτήτως ειδικότητας και χωρίς αίτησή του, σε αντίστοιχες υπηρεσίες αυτού ή των 
νομικών του προσώπων. Το Προσωπικό αυτό πρέπει να απασχολείτο στις επιχειρήσεις με σχέση 
εργασίας αορίστου χρόνου μέχρι 31.12.2005.   
Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι για το προσωπικό που απασχολείται σε επιχειρήσεις που έχουν 
συσταθεί από ΟΤΑ Α βαθμού και καθίσταται πλεονάζον λόγω λύσης τους ή μετατροπής τους σε 
Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση, παρέχεται η δυνατότητα να μεταφερθεί στους οικείους δήμους ύστερα 
από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 
Από τη γραμματική διατύπωση του νόμου προκύπτει ότι το χρονικό όριο κατά το οποίο θα πρέπει να 
υπάρχει η σχέση εργασίας αορίστου χρόνου του προσωπικού είναι η 31/12/2005, ώστε να προκύπτει η 
δυνατότητα μεταφοράς του στους οικείους δήμους.    
Η διάταξη αυτή θέτει ως προϋποθέσεις για τη μεταφορά του προσωπικού: α) την ύπαρξη σχέσης 
εξαρτημένης εργασίας την 31/12/2005, β) τη λύση ή μετατροπή της δημοτικής επιχείρησης, γ) το 
μεταφερόμενο προσωπικό να είναι πλεονάζον και δ) απόφαση δημοτικού συμβουλίου με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. 
Ο νομοθέτης με τη συγκεκριμένη ρύθμιση αποσκοπούσε στην προστασία των εργαζομένων στις 
καταργούμενες ή υπό συγχώνευση δημοτικές επιχειρήσεις ώστε ως πλεονάζον προσωπικό να μη 
απωλέσουν την εργασία τους. 
Στη περίπτωση της ενάγουσας πληρούνται όλες οι ρητά προβλεπόμενες από το αρ. 269 του ν. 3463/2006 
προϋποθέσεις.  
Ειδικότερα: α) την 31/12/2005 συνδεόταν με την δημοτική επιχείρηση Ανάπτυξης Λαυρεωτικής με 
σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, β) δυνάμει της αριθμ. 172/2009 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου υπήρξε μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Λαυρεωτικής σε Δημοτική 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαυρεωτικής με το με αριθμ. 121/16-11-2009 Πρακτικό της 
συνεδρίασης της 13η/11/2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της αποφάσισε   : «…Σύμφωνα με την 
οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας από την μετατροπή αυτή προκύπτει πλεονάζον προσωπικό, το 
οποίο θα πρέπει να μεταφερθεί στο Δήμο Λαυρεωτικής. Συγκεκριμένα πρόκειται για τρεις εργαζόμενους 
…… προτείνεται η μεταφορά των …… Δρογγίτη Μαρία του Γενναίου, ΔΕ Διοικητικού….»  δ) το Δημοτικό 
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Συμβούλιο του Δήμου με την αριθμ. 227/2009 απόφαση του, αποφάσισε ομόφωνα τη σύσταση 
προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Λαυρεωτικής και 
μεταφέρει το πλεονάζον προσωπικό της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Λαυρεωτικής……..» 
Έτσι ο Δήμος  βάσει της παρ. 3 του αρ. 269 του ν. 3463/2006, χωρίς αίτηση της ενδιαφερόμενης, 
προχώρησε σε όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες για τη μεταφορά της από τη Δημοτική 
Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Λαυρεωτικής. 
Περαιτέρω όπως προβλέπεται στη διάταξη του αρ. 64 του ν. 3801/2009 η μεταφορά υπαλλήλων 
δημοτικών επιχειρήσεων σε δήμους, κοινότητες και σε κάθε μορφής νομικά πρόσωπα αυτών, που γίνεται 
με τη συνδρομή των προϋποθέσεων του αρ. 269 ν. 3463/2006 θεωρείται νόμιμη από την ημερομηνία 
λήψης των αντιστοίχων αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων. Με βάση τα ανωτέρω κρίθηκε από το 
αρμόδιο Δημοτικό Συμβούλιο δυνάμει της με αριθμ. 227/2009 απόφασης του, ότι συνδεόταν με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού αορίστου χρόνου με τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Λαυρεωτικής, 
συναφθείσα πριν την 31η/12/2005 και ισχύουσα κατά την ημερομηνία μεταφοράς της και ανάληψης 
καθηκόντων στο Δήμο. 
Συνακόλουθα, αφού πρόδηλος σκοπός των διατάξεων του άρθρου 269 του Ν. 3643/2006 ήταν η 
τακτοποίηση του πλεονάζοντος προσωπικού δημοτικών επιχειρήσεων που λύθηκαν συγχωνεύτηκαν ή 
μετατράπηκαν, η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη μεταφορά της από τη Δημοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση Λαυρεωτικής στο Δήμο Λαυρεωτικής, εφόσον πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από το 
αρ. 269 του Ν. 3463/2006 προϋποθέσεις και τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες είναι νόμιμη.  
Εξάλλου ο Δήμος, τόσο  κατά την εκδίκαση της  σχετικής αγωγής  της εν λόγω υπαλλήλου επί της οποίας 
εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2974/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όσο και  σε άλλες 
δίκες σχετικώς με την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών της, με τις προτάσεις του έχει 
συνομολογήσει το ιστορικό της αγωγής και των λοιπών δικογράφων,  ως προς τη νομιμότητα της 
μεταφοράς της υπαλλήλου, με πρωτοβουλία του Δήμου, από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 
Λαυρεωτικής στο Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 269/2006, καθόσον κατά τη 
λήψη της σχετικής υπ’ αρίθμ. 227/2009 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου (που κρίθηκε από την 
εποπτεύουσα αρχή ως νόμιμη), συνέτρεχαν στο πρόσωπο της ενάγουσας όλες οι προβλεπόμενες 
νόμιμες προϋποθέσεις.  
Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής καταβάλει, όπως είναι ευνόητο, τις δεδουλευμένες μηνιαίες 
αποδοχές της υπαλλήλου σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων επί των ασφαλιστικών μέτρων περί 
προσωρινής επιδίκασης αυτών μετά την άσκηση σχετικών αιτήσεων. Ειδικότερα  το ποσό των 14.120,38 
€ το οποίο αναφέρεται στην εν λόγω δικαστική απόφαση 2974/2014, το οποίο αφορά δεδουλευμένες 
αποδοχές μηνών Οκτωβρίου 2010 – Απριλίου 2011 και έξοδα κίνησης μηνών έτους 2010 έχει καταβληθεί 
σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 6529/2011 δικαστικής απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελές 
Πρωτοδικείου Αθηνών.  
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Επομένως, κατά την άποψή μου, εν όψει των ανωτέρω, δεν πρέπει να προσβληθεί με κανένα ένδικο 
μέσο η υπ’ αριθμ. 2974/2014  απόφαση  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά και την δήλωση 
της υπαλλήλου ότι ουδεμία απαίτηση έχει ή διατηρεί κατά του Δήμου βάσει της ανωτέρω απόφασης, 
(αφού έχει ήδη εισπράξει το επιδικασθέν  ποσό των 14.120,38 €), ή  βάσει οποιασδήποτε άλλης και εξ 
οιασδήποτε  άλλης αιτίας.   
Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά με 
την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 2974/2014 αποφάσεως του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών. 

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

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

− την από 05.01.2015 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

− την αριθμ.2974/2014 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών 
Διαφορών) 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

τη μη άσκηση έφεσης κατά της υπ. αριθμ.2974/2014 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
(διαδικασία εργατικών διαφορών) διότι: 
(α) η ανωτέρω απόφαση αναγνωρίζει τη νομιμότητα της μεταφοράς της ενάγουσας από τη Δημοτική 
Κοινωφελή Επιχείρηση Λαυρεωτικής σύμφωνα με το άρθρο 269 του Ν. 3643/2006 η οποία 
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου και ότι η ενάγουσα συνδέεται με το Δήμο Λαυρεωτικής 
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις 12/12/2005 και  
(β) το ποσό των 14.120,38 € το οποίο επιδικάστηκε έχει ήδη καταβληθεί σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 
6529/2011 δικαστικής απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελές Πρωτοδικείου Αθηνών. 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά της υπ’ αριθμ.460/2014 
πράξεως του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για 
την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
Αρ. Απόφ.: 6/2015    

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 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«άσκησης αίτησης ανάκλησης κατά της υπ’ αριθμ.460/2014 πράξεως του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής 

ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου». 
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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 του κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την άσκηση αιτήσεως ανάκλησης.  

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:  
Στις 24.12.2014 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής αντίγραφο της υπ’αριθμ.460/2014 

πράξης του Ε’ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον έλεγχο της νομιμότητας του σχεδίου 
της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ», με την οποία  κωλύεται η 
υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης με την ανάδοχο κοινοπραξία, λόγω παράβασης 
ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3060/2002, ο Δήμος μπορεί να ασκήσει αίτηση 
ανάκλησης εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την κοινοποίηση της πράξης, στο αρμόδιο VI τμήμα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 Με το από 07.01.2015 έγγραφό του, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου εισηγείται να αναλάβει 
την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής, σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση, δικηγορικό γραφείο 
με εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα διοικητικού δικαίου, δημοσίων έργων, κλπ, προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων του. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος πρότεινε τον ορισμό δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει για 
λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής την αίτηση ανάκλησης, αιτούμενος την ακύρωση – ανάκληση της 
υπ’ αριθμ.460/2014 πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν 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 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

− την υπ’ αριθμ.460/2014 πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

− τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3060/2002 
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− την από 07.01.2015 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. Την άσκηση αίτησης ανάκλησης ενώπιον του αρμοδίου VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά 
της υπ ‘αριθμ.460/2014 πράξης του Ε’ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Β. Χορηγεί εντολή – εξουσιοδότηση στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παραρά του Πέτρου, με αριθμό 
μητρώου 21501, όπως καταθέσει το δικόγραφο της εν λόγω αίτησης ανάκλησης και όπως παρίσταται 
ενώπιον του αρμοδίου VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την εκδίκαση της απόφασης για 
λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής. 
Γ. Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». 
 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Σταύρος Κρητικός 
 
Ευφροσύνη Σίνη 
 
Ηλίας Στουραΐτης 
 
Κωνσταντίνος Λεβαντής 
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