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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  2 6 η ς  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015  
Ημερομηνία συνεδρίασης  : 22 Σεπτεμβρίου 2015 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 13:30 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 22.09.2015 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 4 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Ηλίας Στουραΐτης 

Απόντα μέλη  : 3 
Ευφροσύνη Σίνη, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Μπουκουβάλας Λάμπρος 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί τακτοποίησης οφειλής της ΔΕΥΑΤΗΛ προς το Δήμο Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 194/2015 

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 «τακτοποίησης οφειλής της ΔΕΥΑΤΗΛ 

προς το Δήμο Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 38560/2013 «ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 

και ΟΤΑ Α’ & Β΄ βαθμού, καθώς και των Νομικών Προσώπων τους προς τις εταιρείες ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΑΕΥΑ 
ΑΕ», για την οφειλή της ΔΕΥΑΤΗΛ παρακρατείται από το Δήμο Λαυρεωτικής (από την τακτική κατανομή 
των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων) κάθε χρόνο ποσό 138.438,96 ευρώ ανά έτος και για χρονικό διάστημα 
έξι (6) ετών. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 830.633,76 ευρώ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΤΗΛ με την αριθμ.71/2015 απόφασή του σχετικά με την 
τακτοποίηση της ανωτέρω οφειλής της Δημοτικής Επιχείρησης προς το Δήμο Λαυρεωτικής, αποφάσισε 
ομόφωνα τη ρύθμιση της καταβολής του ποσού των 830.633,76 ευρώ ως ακολούθως: 

Οκτώβριο  6.000,00 ευρώ 

Νοέμβριος 6.000,00 ευρώ 

Δεκέμβριος 6.000,00 ευρώ 



 
ΠΡΚΤΙΚΑ 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 2 από 11 

Ιανουάριος 6.000,00 ευρώ 

Φεβρουάριος 6.000,00 ευρώ 

Μάρτιος 6.000,00 ευρώ 

Απρίλιος  6.000,00 ευρώ 

Μάιος 9.000,00 ευρώ 

Ιούνιος 9.000,00 ευρώ 

Ιούλιος 9.000,00 ευρώ 

Αύγουστος 9.000,00 ευρώ 

Σεπτέμβριος 9.000,00 ευρώ 

Σύνολο 87.000,00 ευρώ/ έτος 
Η αποπληρωμή της οφειλής προς το Δήμο Λαυρεωτικής θα γίνει σε 9,5 χρόνια. 
Επίσης, με την ίδια ως άνω απόφαση διευκρινίζεται ότι σε συνέχεια της διεύρυνσης των 

διοικητικών ορίων της ΔΕΥΑΤΗΛ στα όρια όλου του καλλικρατικού Δήμου Λαυρεωτικής, είναι πιθανό η 
Δημοτική Επιχείρηση να μπορέσει να καταβάλλει μεγαλύτερα από τα ποσά που αναφέρονται στην 
απόφαση και να εξοφλήσει το σύνολο της οφειλής σε μικρότερο χρονικό διάστημα. 

Με βάση τα 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 Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

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

- Την αριθμ.71/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΤΗΛ 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Αποδέχεται την υπ’ αριθμ.71/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρίου σχετικά με την καταβολή του ποσού των 830.633,76 
ευρώ προς το Δήμο Λαυρεωτικής ως ακολούθως: 

Οκτώβριο  6.000,00 ευρώ 

Νοέμβριος 6.000,00 ευρώ 

Δεκέμβριος 6.000,00 ευρώ 

Ιανουάριος 6.000,00 ευρώ 

Φεβρουάριος 6.000,00 ευρώ 

Μάρτιος 6.000,00 ευρώ 

Απρίλιος  6.000,00 ευρώ 

Μάιος 9.000,00 ευρώ 
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Ιούνιος 9.000,00 ευρώ 

Ιούλιος 9.000,00 ευρώ 

Αύγουστος 9.000,00 ευρώ 

Σεπτέμβριος 9.000,00 ευρώ 

Σύνολο 87.000,00 ευρώ/ έτος 
Η αποπληρωμή της οφειλής προς το Δήμο Λαυρεωτικής θα γίνει σε χρονικό διάστημα 9,5 ετών. 
Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του αρ. πρωτ: 16876/27.08.2015 πρακτικού της Επιτροπής Συντήρησης & 
Επισκευής Οχημάτων σχετικά με την επισκευή του ΚΗΗ 5520 επικαθήμενου οχήματος 
Αρ. Απόφ.:195/2015   

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 αρ. πρωτ: 

16876/27.08.2015 πρακτικού της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων σχετικά με την επισκευή 

του ΚΗΗ 5520 επικαθήμενου οχήματος» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί «παροχής οδηγιών για την 

εφαρμογή του ΠΔ 28/80», η διαδικασία για την επισκευή, συντήρηση, αγορά ανταλλακτικών των 
αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ κλπ, καθορίζεται από τις διατάξεις της αριθμ. 3373/390/20-
3-1975 απόφασης Υπουργού Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-4-1975 
απόφαση Υπουργού Προεδρίας.  

Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής δεν διαθέτει δικά του συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων 
και έτσι η συντήρηση και επισκευή αυτών γίνεται σε ιδιωτικά συνεργεία. 

Για όλες τις απαραίτητες επισκευαστικές εργασίες καθώς και την προμήθεια των ανταλλακτικών 
εισηγείται η αρμόδια «Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων» η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 
αριθμ.59/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο «δελτίο ή 
εντολή επιθεώρησης» που εκδίδει κάθε φορά το Γραφείο Κίνησης. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων με το από 27.08.2015 
πρακτικό της (αρ. πρωτ: 16876/27.08.2015), εισηγείται την επισκευή του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5520 
επικαθήμενου οχήματος. 

Συγκεκριμένα, το ανωτέρω όχημα ανετράπη στη θέση Ζ 20.6 της Αττικής Οδού, όπως προκύπτει από 
το υπ’ αριθμ. πρωτ:2514/8/10.07.2015 δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος και υπέστη σοβαρές ζημιές που 
καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία του. 

Το Γραφείο Κίνησης του Δήμου συνέταξε την με ημερομηνία 17.07.2015 μελέτη προϋπολογισμού 
δαπάνης 17.025,66 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και εξέδωσε εντολή τεχνικής επιθεώρησης, 
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προκειμένου το όχημα να σταλεί σε εξειδικευμένο συνεργείο και να γίνει κοστολόγηση των  απαραίτητων 
εργασιών και ανταλλακτικών.  

Οι εργασίες και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την επισκευή του οχήματος, αναλυτικά 
αναφέρονται ακολούθως: 

1. Αντικατάσταση δεξιάς πόρτας θαλάμου διακυβέρνησης (μαζί με τους μηχανισμούς, το τζάμι και 
όλα τα παρελκόμενα 

2. Αντικατάσταση των δεξιών πλαϊνών καθρεπτών ασφαλείας 
3. Αντικατάσταση άρθρωσης πόρτας 
4. Αντικατάσταση άνω τμήματος θαλάμου διακυβέρνησης 
5. Αντικατάσταση πλαστικών μερών πίνακα οργάνων 
6. Αντικατάσταση εμπόσθιου υαλοπίνακα (παρμπρίζ)  
7. Αντικατάσταση αλεξήλιου 
8. Εξαγωγή & επανατοποθέτηση καμπίνας 
9. Βαφή καμπίνας 
10. Έλεγχος & αποκατάσταση καμπίνας 
Για τις ανωτέρω εργασίες προσφορά κατατέθηκαν από τους: 

− Θεόδωρο Ασβεστά, με προσφορά ποσού 12.840,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 15.793,20 ευρώ. 

− Κωνσταντίνο Σαλονικίδη, με προσφορά ποσού 14.600,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 17.958,00 
ευρώ. 
Με βάση τα ανωτέρω, ο Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής με το αρ. πρωτ:17820/10.09.2015 έγγραφό του 

αιτείται την έγκριση της επισκευής (αποκατάσταση ζημιών) του ΚΗΗ 5520 επικαθήμενου οχήματος.  
Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για τη 

διάθεση των πιστώσεων σε βάρος των σχετικών ΚΑ του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015 και την έγκριση του αρ. πρωτ: 16876/27.08.2015 πρακτικού της 
Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων. 

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

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

− Την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί «παροχής οδηγιών για την εφαρμογή του 
ΠΔ 28/80», 

− Την υπ’ αριθμ. 3373/390/20-3-1975 απόφασης Υπουργού Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας, 

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

− Το αρ. πρωτ:  16876/27.08.2015 πρακτικό της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων, 
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−  Τη με ημερομηνία 17.07.2015 μελέτη του Γραφείου Κίνησης του Δήμου, 

− Το αρ. πρωτ:17820/10.09.2015 έγγραφο του Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5520 Επικαθήμενου Οχήματος στον κο Θεόδωρο Ασβεστά, εισαγωγή – 
εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων, ευθυγραμμίσεις πλαισίων, με έδρα Πλάτωνος 22, στη Νίκαια, με 
ΑΦΜ 016252719, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, στο ποσό των 12.840,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 15.793,20 ευρώ. 
Β. Η δαπάνη για την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και την ανάθεση των εργασιών θα 
βαρύνει τους ΚΑ 20-6671 & 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2015. 
Γ. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τη σχετική σύμβαση επισκευής του οχήματος. 
Δ. Τα σχετικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στο όνομα του δικαιούχου και με βάση τα νόμιμα 
δικαιολογητικά. Εκτός του ΦΠΑ, κάθε είδους φόροι, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν 
τον Ανάδοχο. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή 
Αναδόχου της υπηρεσίας «επισκευή – συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων & προμήθεια 
ανταλλακτικών» 
Αρ. Απόφ.: 196/2015 

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 πρακτικού Νο3 της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της υπηρεσίας «επισκευή – συντήρηση 

οχημάτων και μηχανημάτων & προμήθεια ανταλλακτικών» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.190/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση του πρακτικού Νο2 
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με την αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό που αφορά την 
ανάθεση της υπηρεσίας «επισκευή – συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων & προμήθεια ανταλλακτικών» 
και προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.459/2015 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής. 

Το ανωτέρω πρακτικό κοινοποιήθηκε στις προσωρινές μειοδότριες εταιρείες «Βιομηχανία Ειδικών 
Κατασκευών Α. Καούσης ΑΕ» και «ΙΜΠΕΞ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εισαγωγική Εταιρεία 
Κατασκευής Προμήθειας Εργαλειομηχανημάτων Ανταλλακτικών» προκειμένου να προσκομίσουν εκ νέου 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού (δικαιολογητικά κατακύρωσης), ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σε μορφή αρχείου .pdf, και σε έντυπη μορφή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 
Δήμου Λαυρεωτικής εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών απέστειλε στην Οικονομική 
Επιτροπή προς έγκριση το ΔΥ/22.09.2015 πρακτικό Νο3 για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων 
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δικαιολογητικών, το οποίο σας θέτω υπόψη: 
«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 22 Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 11:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.108/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής, 

προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών που κατατέθηκαν σχετικά με 

την εργασία του θέματος στον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ 

αριθμ.459/15.06.2015 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την εργασία του θέματος.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κάτωθι αναφερόμενοι υπάλληλοι: 

1. Παπαγιάννη Αικατερίνη, ΠΕ Διοικητικού, Πρόεδρος  

2. Ζερβουδάκης Σταύρος, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

3. Λιέπουρης Ιωάννης, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

Ο μειοδότης ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε,  υπέβαλε με το υπ. αριθ.  18560/22-9-2015 πρωτόκολλο του Δήμου μας  

τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά 

Ο μειοδότης Δ. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., υπέβαλε με το υπ. αριθ.  18093/15-9-2015 πρωτόκολλο του Δήμου μας  τα 

επικαιροποιημένα δικαιολογητικά 

Μετά τον έλεγχο, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι 

σύννομα και τα απαιτούμενα  με βάση την ανωτέρω παράγραφο της  διακήρυξης». 

Με βάση τα 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.190/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− τις αριθμ. πρωτ:17737 και 17738/09.09.2015 ανακοινώσεις κατακύρωσης διαγωνισμού - υποβολής 
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, 

− το ΔΥ/22.09.2015 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 
Προσφορών 

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

εγκρίνει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τις μειοδότριες εταιρείες: 
(1) ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε,  Μοναστηρίου 212, Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ 095368953, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης. 
(2) Δ. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., Ιερά Οδός 162, Αιγάλεω, με ΑΦΜ 094036579, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών. 

 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
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Αρ. Απόφ.: 197/2015 
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/21.09.2015 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/21.09.2015 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 στον πίνακα που 
ακολουθεί: 

Α/Α Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Α.Υ. 

1 
15-6261.001 Προμήθεια πορτών για συντήρηση Δημοτικών 

Κτιρίων 5.672,80 € 1.353,00 € Α-760 

2 
25-6264.001 Επισκευή αντλίας BS ακαθάρτων στο 

αντλιοστάσιο ΒΙΟΠΑ 15.000,00 € 3.600,00 € Α-762 

3 25-6264.002 Επισκευή αεριστήρα στο Βιολογικό Καθαρισμό 
Κερατέας 24.000,00 € 4.682,00 € Α-763 

4 
10-6265 Αποξήλωση & επανατοποθέτηση κλιματιστικών 

μονάδων κτηρίου Δημαρχείου Κερατέας 10.200,00 € 6.150,00 € Α-739 

5 
30-6261.004 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη 

λειτουργία του αλεξικέραυνου στο 3ο ΔΣ Λαυρίου 26.200,00 € 1.135,00 € Α-764 

6 10-7134 Προμήθεια εκτυπωτών & Server  15.000,00 € 14.300,00 € Α-770 

7 
00-6056 

Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ 296.245,47 € 54.192,00 € Α-732 

8 00-6151.001 Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη τελών - φόρων 105.100,00 € 10.100,00 € Α-733 

9 00-6515.001 Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών 6.000,00 € 1.500,00 € Α-734 
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10 00-6521.001 Τόκοι δανείου εσωτερικού επενδυτικών δαπανών 28.425,13 € 8.700,00 € Α-735 

11 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές 480.759,53 € 975,00 € Α-736 

12 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 126.053,24 € 260,00 € Α-737 

13 10-6021.005 Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (σχολικοί 
φύλακες) 101.334,16 € 65,00 € Α-738 

14 10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 900,00 € 400,00 € Α-740 

15 15-6021.003 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολείων 74.905,48 € 65,00 € Α-741 

16 15-6482.001 Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης 399.347,44 € 2.114,00 € Α-742 

17 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 900.971,52 € 1.755,00 € Α-743 

18 20-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 104.424,98 € 27.065,00 € Α-744 

19 
20-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ με σύμβαση αορίστου 

χρόνου 31.446,88 € 7.000,00 € Α-745 

20 25-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 194.781,72 € 195,00 € Α-746 

21 25-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.500,00 € 1.500,00 € Α-747 

22 30-6011.001 Τακτικές αποδοχές 97.559,40 € 195,00 € Α-748 

23 30-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 50.602,84 € 65,00 € Α-749 

24 30-6051.003 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ 8.821,68 € 2.700,00 € Α-750 

25 30-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 4.500,00 € 2.500,00 € Α-751 

26 
30-6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 

3.050,00 € 550,00 € Α-752 

27 35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 83.061,16 € 260,00 € Α-753 

28 70-6641 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 39.967,64 € 9.967,64 € Α-754 

29 80-8221 Απόδοση φόρων & μισθωτών υπηρεσιών 200.000,00 € 60.000,00 € Α-755 

30 80-8231.007 Ασφαλιστικές εισφορές στο Ταμείο Πρόνοιας 
Δημ. Υπαλλήλων 2.800,00 € 1.500,00 € Α-756 

31 80-8231.009 Ασφαλιστικές εισφορές στο Υγειονομικό Ταμείο 6.700,00 € 3.200,00 € Α-757 

32 35-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 2.000,00 € 2.000,00 € Α-758 

33 20-7321.001 Φωταγώγηση κτηρίων - επέκταση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού 13.939,16 € 5.312,42 € Α-759 

34 70-7326.008 Δαπάνες πυροπροστασίας 3.000,00 € 786,00 € Α-761 

 Σύνολο   236.142,06 €   
 
ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 198/2015 



 
ΠΡΚΤΙΚΑ 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 9 από 11 

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

ανάληψης» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τη ΔΥ/21.09.2015 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010 σε περίπτωση ματαίωσης της δαπάνης, η 

ανάληψη υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη ο οποίος είχε εγκρίνει την 

σχετική δαπάνη. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την αποδέσμευση – ανατροπή των κατωτέρω 

αναφερόμενων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες είχαν εγκριθεί με παλαιότερες αποφάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής και δεν  εκτελέστηκαν εν όλω ή εν μέρει, προκειμένου τα ποσά αυτών να 

χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν νέες δαπάνες. 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

1.  30-7341.004 Εξοικονόμηση ενέργειας Κερατέας – 
πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 

-242.715,90 Α-304 Α-765 

2.  30-7341.007 Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 
κτηρίου Δημαρχείου Λαυρίου 

-190.903,04 Α-415 Α-766 

3.  80-8115.008 Έξοδα εκκαθάρισης για λύση ΕΝΕΛ – 
αποπληρωμή υποχρεώσεων 

-40.000,00 Α-117 Α-767 

4.  30-7331.004 Υγρομόνωση 3ου Δημοτικού Σχολείου 
Λαυρίου 

-12.106,90 Α-708 Α-768 

5.  70-7135.002 Λοιπός εξοπλισμός – ελαστικά -335,84 Α-372 Α-769 
ΣΥΝΟΛΟ -486.061,68   

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

- τις διατάξεις του  Π.Δ.113/2010 

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

- τη ΔΥ/21.09.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών  Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει την αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2015, όπως αναφέρονται 
κατωτέρω: 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

1.  30-7341.004 Εξοικονόμηση ενέργειας Κερατέας – 
πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 

-242.715,90 Α-304 Α-765 

2.  30-7341.007 Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 
κτηρίου Δημαρχείου Λαυρίου 

-190.903,04 Α-415 Α-766 

3.  80-8115.008 Έξοδα εκκαθάρισης για λύση ΕΝΕΛ – 
αποπληρωμή υποχρεώσεων 

-40.000,00 Α-117 Α-767 
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4.  30-7331.004 Υγρομόνωση 3ου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου -12.106,90 Α-708 Α-768 

5.  70-7135.002 Λοιπός εξοπλισμός – ελαστικά -335,84 Α-372 Α-769 
ΣΥΝΟΛΟ -486.061,68   

 
ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την πληρωμή των διοδίων της 
Αττικής Οδού 
Αρ. Απόφ.: 199/2015 

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 «έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων 

προπληρωμής για την πληρωμή των διοδίων της Αττικής Οδού» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής το ΔΥ/21.09.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα 
ακόλουθα:  
«Σας αποστέλλουμε συνημμένα το αρ. πρωτ: 18046/15.09.2015 έγγραφο του Γραφείου Κίνησης του Δήμου 

και παρακαλούμε όπως εγκρίνετε: 

 (α) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 3.200,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής 

Οδού για τα οχήματα του Δήμου με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΗ 2221, ΚΗΗ 5520, ΚΗΙ 3020, ΚΗΙ 3158, 

ΚΗΟ 6144 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 200,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6411 του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015 για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής 

Οδού για τα οχήματα του Δήμου με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΙ 3092, ΚΗΗ 5536 

(γ) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 200,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-6411 του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015  για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής 

Οδού για το όχημα του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 8431 

(δ) την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα μόνιμου υπαλλήλου του 

Δήμου Λαυρεωτικής. 

Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο να ορισθεί τρίμηνη από την 

ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος προπληρωμής». 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 
Β.Δ/τος, 
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− τη ΔΥ/21.09.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

− το αριθμ. πρωτ: 18046/15.09.2015 έγγραφο του Γραφείο Κίνησης του Δήμου 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης: 
(ι) ποσού 3.200,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2015, για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού για τα οχήματα του 
Δήμου με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΗ 2221, ΚΗΗ 5520, ΚΗΙ 3020, ΚΗΙ 3158, ΚΗΟ 6144. 
(ιι) ποσού 200,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2015, για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού για τα οχήματα του 
Δήμου με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΙ 3092, ΚΗΗ 5536. 
(ιιι) ποσού 200,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2015 για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού για το όχημα του 
Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 8431. 
Β. Εγκρίνει την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, στο όνομα του μονίμου 
υπαλλήλου του Δήμου, Κωνσταντίνου Καραμπάτσου, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρ/κων, με βαθμό Δ’. 
Γ. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 
22.12.2015. 
Δ. Η απόδοση των χρηματικών ενταλμάτων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 του 
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 
 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Ευαγγελία Βελετάκου,  
 
Σταύρος Κρητικός, 
 
Ηλίας Στουραΐτης 
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