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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο  Τ Ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Τ Η Σ  3 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 9ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015  
Ημερομηνία συνεδρίασης  : 9 Δεκεμβρίου 2015 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τετάρτη, ώρα 18:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 04.12.2015 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Ηλίας Στουραΐτης, 
Τσίκλος Παναγιώτης 

Απόντα μέλη  : 2 
Κωνσταντίνος Λεβαντής, Μπουκουβάλας Λάμπρος 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.:250/2015    

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/04.12.2015 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες 
στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
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αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010, καθώς και το ΔΥ/04.12.2015 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 35-6264 Επισκευή χορτοκοπτικού μηχανήματος 2.000,00 € 288,00 € A-960 

2 20-6265.001 Επισκευή κάδων απορριμμάτων 21.365,00 € 1.476,00 € A-961 

3 20-7332.007 Καθαρισμός πλατειών, πάρκων 3.000,00 € 800,00 € A-962 

4 00-6073 Συμμετοχή σε διήμερο ειδικό σεμινάριο 
με θέμα "κρατικά αυτοκίνητα" 3.500,00 € 450,00 € A-963 

6 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 
συμμετοχής σε σεμινάρια 3.500,00 € 658,05 € Α-979 

7 00-6492 Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων 52.270,87 € 1.100,00 € Α-980 

       Σύνολο  4.772,05 €   
 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση 12ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 
2015 
Αρ. Απόφ.: 251/2015 

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 «12ης τροποποίησης 

προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
την από 04.12.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 

A. Αποδοχή ποσού 
        Παρακαλούμε για την αποδοχή ποσού 10.401,63 ευρώ που αφορά τους ΚΑΠ για την κάλυψη 

λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου μας. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 29530/25/7/2014 περί 

οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, στους ΚΑ 0614 και 0615 είχε προϋπολογιστεί ως έσοδο 

για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών  των σχολείων το ποσό των 130.756,75. Ο Δήμος 

επιχορηγήθηκε συνολικά με το ποσό των 141.158,38 ευρώ. Για την  διαφορά  ποσού 10.401,63 ευρώ θα 

πρέπει να γίνει αποδοχή του ποσού. 

B. Τροποποίηση Προϋπολογισμού  
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 Με την υπ’ αριθ.183/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Λαυρεωτικής, εγκρίθηκε ο 

προϋπολογισμός έτους 2015, ο οποίος  επικυρώθηκε με το υπ’ αριθ.76904/51524/ 11.12.2014 έγγραφο  

της   Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αττικής. Με  τις  υπ. αριθ. 17-38-43-69-84-105-127-137-148 - 174 και 

194/ 2015 αποφάσεις Δ.Σ. εγκρίθηκαν η 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η, 8η, 9η, 10η και 11η αναμόρφωση του Π/Υ. 

Παρακαλούμε για την έγκριση της 12ης τροποποίησης του Π/Υ ως διαμορφώνεται παρακάτω.   

1. Αύξηση εσόδων    

Α. Αυξάνονται οι ΚΑ εσόδων:  0213 με αιτιολογία «Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες» κατά 20 ευρώ, 

0311.001  με αιτιολογία «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού» κατά 37.980,00 ευρώ και 2111 με 

αιτιολογία «Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού»  κατά 125.000,00 ευρώ. Το 

συνολικό ποσό της αύξησης εσόδων  163.000,00, που αφορά την κατηγορία ιδία έσοδα,   επιβάλλει 

σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ αντίστοιχη  μείωση  στους ΚΑ  εσόδων 0461.004 με αιτιολογία 

«Εκμίσθωση αναψυκ. Παραλίας Κακής Θαλάσσης» κατά 71.000,00 ευρώ (το οφειλόμενο ποσό 

εισπράχθηκε στον ΚΑ 0111) και  0511 με αιτιολογία «Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων»  κατά 

92.000,00 ευρώ.  

Β. Αυξάνεται ο ΚΑ εσόδων 0614  με αιτιολογία « ΚΑΠ για την κάλυψη των Λειτουργικών αναγκών των 

σχολείων με αντίστοιχη αύξηση των ΚΑ εξόδων 00-6711.014 «Επιχορήγηση Α/θμιας Σχολ. Επιτροπής» 

κατά 6.136,96 ευρώ και ΚΑ εξόδων 00-6711.015  «Επιχορήγηση  Β/θμίας Σχολ. Επιτροπής» κατά 

4.264,67 ευρώ. 

Γ. Αυξάνονται οι ΚΑ 4123.002 και 4131.001 που αντιστοιχούν ΚΑ εξόδων 80-8223.002,  80-8231.007 και 

80-8231.008.   

2. Αύξηση εξόδων 
Α. Αυξάνονται οι ΚΑ 10-6021.001,15-6011.001,15-6021.001, 15-6021.003, 30-6021.001, 30-6011.001, 

30-6051.003, 30-6051.008 και 35-6011.001 που αφορούν τακτικές αποδοχές υπαλλήλων και εργοδοτικές 

εισφορές μετά τις αλλαγές που προήλθαν μέσα στο έτος  είτε από αλλαγές  οικογενειακών δαπανών-

μισθολογικών κλιμακίων - εκλογικής αποζημίωσης.  

Β. Το ποσό των 153.428,80 ευρώ  του  ΚΑ 25.6213  ευρώ  καθώς και τα ποσά των ΚΑ: 25-6051.001, 25-

6051.003 και  25-6323 1.275,00  260,00 και 420,00 ευρώ αντίστοιχα   αφορούν  την ανταποδοτική 

υπηρεσία ύδρευσης –αποχέτευσης  και αντιστοιχούν  στο  σύνολο της μείωσης  των ΚΑ   25  ποσού 

155.383,80 ευρώ. 

Γ. Αυξάνονται οι ΚΑ εξόδων 00-6151.001, 20-6051.005, 20-6211, 20-6323, 20-6411, 20-6721.001, 20-

7131.003 συνολικού ποσού 325.493,00 ευρώ στην ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας –

ηλεκτροφωτισμού. Το συνολικό ποσό 325.493 ευρώ που προκύπτει από την αύξηση των εξόδων ισούται 

με το ποσό της αύξησης εσόδων  162.980,00 (ΚΑ 2111 και 0311.001) και της μείωσης των εξόδων του  

ΚΑ 20 162.513,00 ευρώ. 
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Δ. Αυξάνεται ο ΚΑ εξόδων   80-8223.08 με αιτιολογία «Απόδοση βεβαιωμένων οφειλών σε Δ.Ο.Υ.»  κατά 

175.113.02 και μειώνονται αντιστοίχως οι ΚΑ εξόδων  80-8223.006 και 80-8223.007 κατά 175.113.02 

ευρώ.  

Δ. Αυξάνεται ο ΚΑ εξόδων 00-6492  με αιτιολογία «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης Δικαστικών 

αποφάσεων κατά 60.150,00  ευρώ μετά από δικαστική απαίτηση, κατάσχεση και απόδοση από  τραπεζικό 

λογαριασμό ποσού 61.228,00 από υπαλλήλους. 

   Σημείωση: Το ποσό των 175.113,02 ευρώ παρακρατήθηκε από την ΔΟΥ Κορωπίου κατόπιν εντολής 

της ΥΔΕ  από την επιχορήγηση του Υπουργείου Εργασίας για την λειτουργία της Παιδικής Εξοχής 

Κερατέας. Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν.4315/2015 ορίζεται ότι : «Οι πιστώσεις, που 

εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (Ε.Φ. 33 Φ. 220 Κ.Α.Ε. 2292) για την κάλυψη δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας 

Παιδικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος από Δήμους, όπως διαλαμβάνονται 

στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 19 του ν. 2646/1998 (Α' 236) και του άρθρου 14 του 

ν. 3106/2003 (Α' 30), δεν κατάσχονται και δεν συμψηφίζονται με οφειλές των ως άνω Δήμων προς το 

Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Πιστωτικά Ιδρύματα ή τρίτους πιστωτές». Η ισχύς της παρούσας 

διάταξης αρχίζει από την 5η Μαΐου 2015. Με το αριθ.πρωτ.22935/4-12-2015 έγγραφο μας ζητήσαμε την 

αποδέσμευση του ανωτέρω ποσού από την ΔΟΥ Κορωπίου και την ΥΔΕ  οι οποίοι μας ενημέρωσαν ότι 

η υλοποίηση της είναι αδύνατη έως την  31/12/2015. 

3. Μείωση εξόδων 
 Α. Αυξάνονται και μειώνονται αντίστοιχα ισόποσα οι ΚΑ των ανταποδοτικών υπηρεσιών 20 και 25.  

 Β. Μειώνονται οι ΚΑ 10-6011.001, 10-6012, 10-6021.005, 10-6022, 15-6022, 20-6011.001, 20-6041.001, 

20-6054.001 -20-6054.002—25-6011.001, 25-6012, 30-6012 30-6051.009 και 45.6012 που αφορούν 

μισθοδοσία υπαλλήλων, ασφαλιστικές  εισφορές και αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης. Τα ποσά 

που παραμένουν βεβαιώνουμε ότι επαρκούν μέχρι το τέλος του έτους. Τα επιπλέον  ποσά που 

αφαιρούνται προήλθαν από συνταξιοδοτήσεις κ.λ.π.  

Γ. Μειώνεται ο ΚΑ 80-8115.006 με αιτιολογία  «οφειλές προς τρίτους ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ» κατά 26.219,58 ευρώ 

διότι η   επιχείρηση τελεί ακόμη υπό καθεστώς εκκαθάρισης η οποία δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 

31/12/2015 και οι προβλεπόμενες πιστώσεις που αφορούν οφειλές σε τρίτους δεν μπορούν να 

αποπληρωθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

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  
αφού έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010 
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 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 04.12.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 12ης 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 

 12η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 329,54 

 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 0213. Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 20,00 0,00 

 2 0311.001 Τελοs καθαριοτηταs και φωτισμου 37.980,00 0,00 

 3 0614. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών  10.401,63 0,00 
 των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης  
 (άρθρο 55 Ν 1946/91) 
 4 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και  125.000,00 0,00 
 ηλεκτροφωτισμού 
 5 4123.002 Φόρος προμηθ.εργολ.έλευθ.έπαγ. 8.000,00 0,00 

 6 4131.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 1.100,00 0,00 

 182.501,63 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 7 0461.004 Εκμίσθωση αναψ.-παραλίας Κακής Θάλασσας -71.000,00 0,00 

 8 0511. Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν -92.000,00 0,00 
  1080/80) 
 -163.000,00 

 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 9 0,00 00-6151.001 Δικαιώμ.ΔΕΗ από είσπραξη τελών-φόρων 12.000,00 

 10 0,00 00-6221. Ταχυδρομικά τέλη 2.000,00 
 11 0,00 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή  61.300,00 
 συμβιβαστικών πράξεων 
 12 0,00 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.500,00 
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 13 0,00 00-6515.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.000,00 

 14 0,00 00-6711.014 Επιχορηγ.Σχολ.πρωτοβάθμιας επιτροπής 6.136,96 

 15 0,00 00-6711.015 Επιιχ.Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 4.264,67 

 16 0,00 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 5.300,00 

 17 0,00 10-6051.004 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ τακτικού προσωπικού 165,00 

 18 0,00 10-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 700,00 

 19 0,00 15-6011.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων. 20.300,00 

 20 0,00 15-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλ. Πρόγραμ. Βοήθεια στο σπίτι 700,00 

 21 0,00 15-6021.003 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Σχολείων 500,00 

 22 0,00 15-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 200,00 

 23 0,00 15-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ 10,00 

 24 0,00 15-6473. Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 15.000,00 

 25 0,00 20-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 760,00 

 26 0,00 20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και  217.240,00 
 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 
 27 0,00 20-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3.547,64 

 28 0,00 20-6411. Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα,  1.000,00 
 λιπαντικά, διόδια κλπ) 
 29 0,00 20-6721.001 Εισφορά ΕΣΔΚΝΑ για απορρίμματα χωματερής Λιοσίων 88.345,36 

 30 0,00 25-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ-ΟΠΑΔ 1.275,00 

 31 0,00 25-6051.003 Εργοδ. εισφορά ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 260,00 

 32 0,00 25-6213. Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 153.428,80 

 33 0,00 25-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 420,00 

 34 0,00 30-6011.001 Τακτικές αποδοχές 28.018,74 
 35 0,00 30-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 1.300,00 

 36 0,00 30-6051.003 Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ 100,00 

 37 0,00 30-6051.008 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 850,00 
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 38 0,00 30-6662.002 Προμήθεια σκυροδέματος 5.000,00 

 39 0,00 35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 1.200,00 

 40 0,00 35-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 350,00 

 41 0,00 35-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ 20,00 

 42 0,00 35-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 155,00 

 43 0,00 45-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 200,00 

 44 0,00 70-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 66,00 

 45 0,00 20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 2.600,00 

 46 0,00 30-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός-πινακίδες σήμανσης κ.λ.π 2.500,00 

 47 0,00 30-7332.002 Συντήρηση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων 4.000,00 

 48 0,00 45-7135.003 Προμήθεια μαρμ.οστεοθυρίδων ΚΕΡΑΤΕΑΣ 15.000,00 

 49 0,00 45-7331.003 Επισκευή Δημ.νεκροταφ.Κερατέας -Πλάκας 7.000,00 

 50 0,00 80-8115.005 Ασφ/κές εισφ-φόροι-χαρτ.ΟΓΑ ΚΛΠ-ΔΗ.ΚΕΔΗΛ-ΕΝΕΛ 1.700,00 

 51 0,00 80-8115.008 Έξοδα εκκαθ.για λύση ΕΝΕ.Λ- αποπληρωμή υποχρεώσεων 2.056,00 

 52 0,00 80-8223.002 Απόδοση φόρου προμ. & ελευθ. Επαγγ. 8.000,00 

 53 0,00 80-8223.008 Απόδοση βεβαιωμένων οφειλών Δ.ΟΥ 175.113,02 

 54 0,00 80-8231.007 Ασφαλ/ικές εισφορές στο Ταμείο πρόνοιας Δημ.υπαλλή 500,00 

 55 0,00 80-8231.008 Ασφαλ/ικές εισφορές στο Μετοχικο ταμ.πολιτικ. Υπαλ 600,00 

 854.682,19 

 4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 56 0,00 00-6031.002 Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων -7.900,00 

 57 0,00 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52,  -4.920,00 
 100 ΝΔ 4260/61 και ΝΔ 5441/66) 
 58 0,00 00-6071. Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων -2.268,82 

 59 0,00 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων -4.200,00 

 60 0,00 00-6116. Αμοιβές δικαστικών επιμελητών -1.000,00 
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 61 0,00 00-6117.008 Αμοιβή ορκωτού εκτιμητή  του Ν.4152/2013  για εκτίμηση του  -8.000,00 
 ακινήτου στη θέση μεγάλη καπνοδόχος της  ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ ν. 
 62 0,00 00-6224.002 Έξοδα κατασκευής και φιλοξενίας ιστοσελίδας Δήμου -2.500,00 

 63 0,00 00-6312.001 Φόρος ακινήτων -1.900,00 

 64 0,00 00-6421. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών -1.780,00 

 65 0,00 00-6495.006 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ -2.055,00 

 66 0,00 00-6495.007 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΕΝΕ.Λ -2.000,00 

 67 0,00 00-6733. Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες -20.000,00 

 68 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  
 69 0,00 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές -40.000,00 

 70 0,00 10-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -4.105,80 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 71 0,00 10-6021.005 Αποδοχές  υπαλ.αορίστου χρόνου σχολικών φυλάκων -11.000,00 

 72 0,00 10-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -3.534,60 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 73 0,00 10-6052.003 Εργοδοτικές εισφ.ΙΚΑ σχολικών φυλάκων -4.166,96 

 74 0,00 10-6266.004 Άδειες χρήσης λογισμικού -4.019,50 

 75 0,00 15-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -2.800,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 76 0,00 15-6232.005 Μίσθωμα κτιρίου για στέγαση ΚΕΠ -2.700,00 

 77 0,00 15-6474.002 Έξοδα κοινωνικού παντοπωλείου -250,00 

 78 0,00 15-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό -2.000,00 
 79 0,00 15-6693.002 Σίτιση αδέσποτων ζώων -8.000,00 

 80 0,00 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας -16.000,00 

 81 0,00 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού -18.000,00 

 82 0,00 20-6054.001 Εργοδοτ.εισφορές εκτακτου Προσωπικού ΙΚΑ -4.000,00 

 83 0,00 20-6054.002 Εργ.εισφ.ΙΚΑ συμβάσεων έργου. συμφ.ν.4325/2015 -6.000,00 

 84 0,00 20-6063. Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση -γάλα κ.λ.π. -5.000,00 

 85 0,00 20-6117.001 Αμοιβές για συμβάσεις έργου  σύμ.με ν.4325/2015 -27.000,00 
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 86 0,00 20-6265.002 Εργασίες ανακατασκευής και θέση σε λειτουργία οκτώ   -2.460,00 
 παροπλισμένων ειδικών αυτοσυμπιεχομένων  
 απορριματοκιβωτίων. 
 87 0,00 20-6275.001 Δαπάνες καθαρισμού -πλύσιμο κάδων -2.952,00 

 88 0,00 25-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας -10.000,00 

 89 0,00 25-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -15.000,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 90 0,00 25-6063. Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση-γάλα κ.λ.π. -2.756,88 

 91 0,00 25-6115. Αμοιβές λογιστών -4.305,00 

 92 0,00 25-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων -420,00 

 93 0,00 25-6261.001 Συντήρηση και επισκ.κτηρ.Βιολ.καθαρισμού -1.524,00 

 94 0,00 25-6262.001 Συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης -2.615,02 

 95 0,00 25-6262.002 Συντήρηση δεξαμενής ύδρευσης Αγ.Κων/νου -10.000,00 

 96 0,00 25-6264.001 Συντήρηση -επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων -5.882,65 

 97 0,00 25-6264.002 Συντήρηση -επισκευή μηχ/των Βιολογικού Καθαρισμού -1.577,12 

 98 0,00 25-6264.003 Συντήρ -επισκ. Αντλητικών συγκροτημάτων Αγ.Κων/νου -4.692,50 

 99 0,00 25-6264.004 Συντήρηση αντλιοστασίων -3.115,00 

 100 0,00 25-6264.006 Δαπάνες συντήρ.Υποσταθμού Μ.Τ.Βιολογικού -1.200,00 

 101 0,00 25-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων -500,00 
 102 0,00 25-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών -1.525,23 
  εκτυπώσεων 
 103 0,00 25-6633. Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) -500,00 

 104 0,00 25-6662.003 Συντήρηση-επισκευή Δ.Υ. -1.800,00 

 105 0,00 25-6662.016 Δαπάνες διάν.ορυγμάτων δικτ.ύδρευσης -10.350,40 

 106 0,00 30-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -4.000,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 107 0,00 30-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -1.000,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 108 0,00 30-6051.009 Επικουρική ασφ.ΤΣΜΕΔΕ εργοδότη -1.996,56 

 109 0,00 30-6117.001 Αμοιβή γιατρού εργασίας -3.666,00 

 110 0,00 30-6271. Ύδρευση δημοτ. κτιρίων κοινόχρηστων χώρων κ.λ.π. -18.000,00 
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 111 0,00 30-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας -855,00 

 112 0,00 30-6414.002 Μεταφορές εν γένει -660,00 

 113 0,00 30-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων -6.500,00 

 114 0,00 35-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -2.000,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 115 0,00 45-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -200,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 116 0,00 70-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων -66,00 

 117 0,00 10-7133. Έπιπλα σκεύη -1.000,00 

 118 0,00 20-7131.001 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στα πλαίσια  -12.478,00 
 πιλοτικού προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικού  
 φωτισμού και φωτισμού ΦΟΠ 
 119 0,00 20-7131.002 Προμήθεια εξαρτημάτων-φωτιστικών (λαμπτήρες) -1.500,00 

 120 0,00 20-7132.008 Προμήθεια 1 ΒΑΝ και 3 ημιφορτηγών -43.788,00 

 121 0,00 20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά -4.300,00 

 122 0,00 20-7135.003 Προμήθεια κάδων-καροτσιών -5.000,00 

 123 0,00 20-7332.002 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Αγ.Κων/νου -2.500,00 

 124 0,00 20-7333.005 Εργασίες καθαρισμού οδικού δικτύου Αγ.Κων/νου -6.000,00 
 125 0,00 20-7412.003 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την δημιουργία  -5.535,00 
 ολοκληρωμένης εγκαταστασης διαχείρησης απορριμάτων στη  
 θέση Φοβόλες στη Δ.Ε Κερατέα 
 126 0,00 25-7132.001 Προμήθεια 2 ΒΑΝ -19.557,00 

 127 0,00 25-7135.001 Προμήθεια εξαρτημάτων υδρευσης -20.000,00 

 128 0,00 25-7135.003 Προμήθεια υδρομετρητών -16.600,00 

 129 0,00 25-7135.004 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού -657,00 

 130 0,00 25-7135.005 Προμήθεια ελαστικών -806,00 

 131 0,00 25-7312.026 Διευθ.ομβρίων υδάτων στην οδό Κυπρίων Αγωνιστών -7.500,00 

 132 0,00 25-7312.027 Ερ αντιπλημμυρικής παρ.στην οδό Κυπρίων Αγωνιστών -5.000,00 

 133 0,00 25-7413.009 Μελ. Περιβαλ/κών επιπτώσεων  έργου Βιολογικού καθα -7.500,00 

 134 0,00 30-7132.001 Προμήθεια 1 επιβατικού αυτοκινήτου -10.405,00 
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 135 0,00 30-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και  -3.000,00 
 λογισμικά  
 136 0,00 30-7332.001 Συντήρηση παιδικών χαρών ενότητας Λαυρίου -865,92 

 137 0,00 30-7332.008 Εργασίες ανάπλασης πλατεία Γιασεμή -12.500,00 

 138 0,00 30-7333.008 Συντήρηση επισκευή  οδικού δικτύου Κερατέας -2.045,55 

 139 0,00 30-7334.002 Συντήρηση-επισκευή πεζοδρομίων ενότητας Κερατέας -13.300,00 

 140 0,00 30-7336.009 Συντήρηση και επισκευή αθλη.χώρων ενότητας Λαυρίου -4.900,00 

 141 0,00 30-7413.061 Μελέτη για αποκατάσταση.Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου -20.000,00 

 142 0,00 30-7421.002 Δαπάνες εφαρμ.σχεδίου πόλης Κερατέας -9.110,03 

 143 0,00 45-7331.002 Επισκευή Δημ.νεκροταφείων Λαυρίου -Λεγραινών -9.500,00 

 144 0,00 45-7331.004 Επισκευή Δημ.νεκροταφείου Αγ.Κων/νου -12.500,00 

 145 0,00 80-8115.006 Οφειλές προς τρίτους ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ. -27.000,00 

 146 0,00 80-8223.006 Καταβολή ΦΠΑ 13% -165.113,02 

 147 0,00 80-8223.007 Καταβολή ΦΠΑ23% -10.000,00 
 148 0,00 80-8261.001 Λοιπές επιστροφές εσόδων -6.000,00 

 -835.180,56 

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 19.501,63 19.501,63 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 329,54 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  329,54 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 182.501,63 
  ΕΣΟΔΑ (-) : -163.000,00 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 854.682,19 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -835.180,56 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 329,54 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
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Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την τρέχουσα τροποποίηση, διαμορφώνεται στο ποσό 
των 329,54 ευρώ. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια 
ζωοτροφών για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Λαυρεωτικής, 
κατακύρωση αναδόχου 
Αρ. Απόφ.: 252/2015 

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 διενέργειας 

πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς του Δήμου Λαυρεωτικής, κατακύρωση αναδόχου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Την με αριθμό πρωτοκόλλου 18612/24.09.2015 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου για διενέργεια 
πρόχειρου διαγωνισμού για  προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα συντροφιάς. 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ:20465/23.10.2015 πρωτογενές αίτημα της υπαλλήλου του Γραφείου Προστασίας 
και Παραγωγής της Δημόσιας Υγείας σχετικά με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την 
προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Λαυρεωτικής. 

− Την υπ’ αριθμ.35/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τίτλο: «προμήθεια 
ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού 
δαπάνης 23.370,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

− Την υπ’ αριθμ.225/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 15-6693.001 «Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων 
ζώων» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2015. 

− Την υπ’ αριθμ.229/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η έγκριση της μελέτης 
και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού. 

− Την υπ’ αριθμ.803/2015 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια 
πρόχειρου διαγωνισμού, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε, κατά τα νόμιμα, στην ημερήσια 
εφημερίδα «Ηχώ Δημοπρασιών», στην εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα «Χτύπος» και αναρτήθηκε 
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής 
www.lavreotiki.gr και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: 66ΕΧΩΛ1-7ΣΥ. 
Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 24 Νοεμβρίου 2015 ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
συντάχθηκε το ΔΥ/24.11.2015 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 24 Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 09:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 46 
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του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

προκειμένου να διενεργήσει τον πρόχειρο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.803/2015 

(αρ. πρωτ:21327/09.11.2015) Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την προμήθεια του 

θέματος. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κατωτέρω υπάλληλοι: 

1. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Σταμάτιος  Καρράς, ΔΕ1 Διοικητικού 

3. Αντώνιος Σίνης, ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων, ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού Γεώργιου 

Νίνου, ο οποίος απουσίαζε με άδεια.  

Περίληψη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε, κατά τα νόμιμα, στην ημερήσια εφημερίδα «Ηχώ 

Δημοπρασιών», στην εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα «Χτύπος» και αναρτήθηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr 

και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: 66ΕΧΩΛ1-7ΣΥ. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην παραλαβή των φακέλων των προσφορών από τους 

ενδιαφερόμενους, καθώς και όσων είχαν κατατεθεί νωρίτερα στην Υπηρεσία. Οι φάκελοι μονογράφησαν 

και αριθμήθηκαν.  

Στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έλαβαν μέρος οι κατωτέρω ενδιαφερόμενοι 

προμηθευτές: 

1. «ΖΩΟΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ», με έδρα Αναγεννήσεως 13, στη Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ 095596661, 

Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, η οποία κατέθεσε προσφορά με αρ. πρωτ: 22157/23.11.2015.  

2. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ», κτηνιατρικά – ιατροτεχνολογικά, με έδρα στη Γ’ Ζώνη 

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, Ο.Τ. 39Α, με ΑΦΜ 094518937, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, με αρ. πρωτ. κατάθεσης 

προσφοράς 22184/23.11.2015.  

Αφού πέρασε η ώρα λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών (ώρα 10:00), η 

Επιτροπή δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτός άλλος ενδιαφερόμενος και κήρυξε το τέλος της 

διαδικασίας επίδοσης προσφορών. 

Η Επιτροπή, ακολούθως, διαπίστωσε ότι οι προσφορές υποβλήθηκαν σε φάκελο καλά σφραγισμένο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και στο άρθρο 12 του ΕΚΠΟΤΑ και προχώρησε στην 

αποσφράγιση τους. 

Ενώ είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της αξιολόγησης των δύο (2) προσφορών προσήλθε ο κος 

Στυλιανός Μαθάς, εμπόριο ζωοτροφών, με έδρα στο Λαύριο, Λεωφ. Λαυρίου – Σουνίου & Ηλία 

Χατζημιχάλη, με ΑΦΜ 070652990, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, ο οποίος κατέθεσε την αρ. πρωτ.  

22269/24.11.2015 προσφορά. Η Επιτροπή δε δέχτηκε τη συγκεκριμένη προσφορά, αφού είχε λήξει η 

προθεσμία για την παραλαβή της. 
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Βάση της υπ’ αριθμ.803/2015 απόφασης Δημάρχου Λαυρεωτικής, με την οποία προκηρύχθηκε ο 

πρόχειρος διαγωνισμός, κατατέθηκαν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΖΩΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΕΠΕ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΣΟΚΑΝΟΣ 
ΑΒΕΕ  

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 210/708562-
1/20.11.15 ETE 

195939/20.11.15 
Γραμ. Συστ. Παρ. 

Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου Χ Χ 

Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας Χ Χ 

Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας φορέων κύριας & 
επικουρικής ασφάλισης εργοδοτών και απασχολουμένων 

Χ Χ 

Κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού κατά ειδικότητα Χ Χ 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνεται ότι ο 

διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση. 

Χ Χ 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνεται ότι: α. 
έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών 
δημοπράτησης, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα, β. δεν 
έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου, 
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Χ Χ 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία να βεβαιώνεται ότι ο 
διαγωνιζόμενος δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την 
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της 
επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων 
όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου 
τομέα, καθώς και ότι η επιχείρηση δεν έχει υποπέσει στο παράπτωμα 
ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή 
πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο. 

Χ Χ 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι τα 
προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και ότι σε περίπτωση 
που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στη χρησιμοποίηση τους από 
την Υπηρεσία, ο προμηθευτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους 
με άλλο καλύτερης ποιότητας. 

Χ Χ 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι ο 
προμηθευτής θα παραδίδει τις παραγγελθείσες ποσότητες 
προμηθευόμενων ειδών σε χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών από 
τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας και στους χώρους 
που θα υποδεικνύονται κάθε φορά από την Υπηρεσία. 

Χ Χ 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνεται ότι η 
προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη 
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Χ Χ 

Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών διαπιστώθηκαν τα κατωτέρω: 

1. Η εταιρία «ΖΩΟΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ» υπέβαλλε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών, η 

προσφορά της είναι πλήρης και συνεπώς μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού. 
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2. Η εταιρία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ» υπέβαλλε το σύνολο των ζητούμενων 

δικαιολογητικών, η προσφορά της είναι πλήρης και συνεπώς μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο 

στάδιο του διαγωνισμού. 

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, από την 

αξιολόγηση των οποίων προέκυψε ότι οι προσφορές και των δύο (2) συμμετεχουσών εταιρειών είναι 

σύμφωνες με τις προδιαγραφές της αριθμ.35/2015 μελέτης. Συνεπώς και οι δύο (2) εταιρείες μπορούν 

να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών). 

Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών. 
Οι προσφορές που κατατέθηκαν έχουν ως ακολούθως: 

1. «ΖΩΟΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ»:15.160,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ (3.486,80 ευρώ) = 18.646,80 ευρώ. 

2. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ»: 18.200,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ (4.186,00 ευρώ) = 22.386,00 

ευρώ. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 
λαμβάνοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

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

3. την υπ’ αριθμ.35/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

4. την αριθμ.803/2015 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

5. κάθε νόμιμη ενέργεια που προηγήθηκε του διαγωνισμού, 

6. το γεγονός ότι καμία ένσταση δεν κατατέθηκε κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, 

7. το γεγονός ότι το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή 

γνωμοδοτεί  
υπέρ της  κατακύρωσης της προμήθειας ζωοτροφών για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων, στην εταιρεία 

«ΖΩΟΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ», με έδρα Αναγεννήσεως 13, στη Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ 095596661, Δ.Ο.Υ. Α’ 

Θεσσαλονίκης, με προσφορά ποσού 18.646,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Το παρόν να σταλεί με fax στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό προς ενημέρωση». 

Κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση από τις συμμετέχουσες εταιρείες και 
εν συνεχεία η Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ: 22878/02.12.2015 έγγραφό της απέστειλε στην Οικονομική 
Επιτροπή το ανωτέρω πρακτικό προκειμένου να γίνει η έγκριση αυτού και η κατακύρωση του 
διαγωνισμού. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη λήψη 
σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
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− Τις διατάξεις του Ν.3463/2006,  

− Την με αριθμό πρωτοκόλλου 18612/24.09.2015 εισήγηση του Αντιδημάρχου,  

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ:20465/23.10.2015 πρωτογενές αίτημα, 

− Την υπ’ αριθμ.35/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− Την υπ’ αριθμ.225/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης,  

− Την υπ’ αριθμ.229/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η έγκριση της μελέτης 
και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού, 

− Την υπ’ αριθμ.803/2015 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια 
πρόχειρου διαγωνισμού, 

− Το ΔΥ/24.11.2015 πρακτικό διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει στο σύνολό του το πρακτικό διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (έλεγχος 
δικαιολογητικών, αξιολόγηση τεχνικών και οικονομικών προσφορών) που πραγματοποιήθηκε στις 24 
Νοεμβρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής και αφορά την προμήθεια ζωοτροφών για τη 
σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Λαυρεωτικής.  
Β. Κατακυρώνει ως Ανάδοχο του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, την εταιρεία «ΖΩΟΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΕΠΕ», με έδρα Αναγεννήσεως 13, στη Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ 095596661, Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, στο 
ποσό των 15.160,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ (3.486,80 ευρώ) = 18.646,80 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη 
προσφορά της. 
Γ. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει την σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού Νο2 (αξιολόγηση τεχνικών και οικονομικών προσφορών) του 
πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια υλικών ύδρευσης και υδρομετρητών για την 
κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής, κατακύρωση αναδόχου 
Αρ. Απόφ.: 253/2015 

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 Νο2 

(αξιολόγηση τεχνικών και οικονομικών προσφορών) του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την 

προμήθεια υλικών ύδρευσης και υδρομετρητών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής, 

κατακύρωση αναδόχου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
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- Την υπ’ αριθμ.23/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με τίτλο: «προμήθεια 
υλικών ύδρευσης και υδρομετρητών 2015», προϋπολογισμού δαπάνης 29.600,70 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 
23%, ήτοι 36.408,86 ευρώ. 

- Την υπ’ αριθμ.172/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η έγκριση της μελέτης, η 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού και η διάθεση των απαιτούμενων 
πιστώσεων σε βάρος των ΚΑ 25-7135.001 και 25-7135.003 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
οικονομικού έτους 2015. 

- Την υπ’ αριθμ.662/2015 απόφαση Δημάρχου με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια του πρόχειρου 
διαγωνισμού. 

- Την υπ’ αριθμ.215/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίσθηκε η επανάληψη 
του διαγωνισμού. 

- Την αρ. πρωτ: 20201/20.10.2015 με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια του επαναληπτικού 
διαγωνισμού. 

- Το με ημερομηνία 30.10.2015 πρακτικό διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (έλεγχος 
δικαιολογητικών συμμετοχής). 

- Την αρ. πρωτ: 22200/23.11.2015 ένσταση της εταιρείας CONSTRAT ΕΠΕ. 

- Την από 24.11.2015 γνωμοδότηση της Επιτροπής σχετικά με την υποβληθείσα ένσταση. 

- Την υπ’ αριθμ.245/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1 και 
απορρίφθηκε η υποβληθείσα ένσταση. 

- Την αρ. πρωτ: 22797/02.12.2015 πρόσκληση αποσφράγισης τεχνικών και οικονομικών προσφορών. 
Η αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών διεξήχθη στις 3 Δεκεμβρίου 2015, 

στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & 
Αξιολόγησης Προσφορών και συντάχθηκε το Πρακτικό Νο2 Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο σας 
θέτω υπόψη: 

«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 3 Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 11:00, συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 46 

του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.9/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

αποτελούμενη από τους: 

1. Πνευματικό Παντελή, ΔΕ24  Ηλεκτρολόγων, Πρόεδρο της Επιτροπής 
      2. Κατσάρο Ηρακλή, ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας 

     3. Γκιώνη Θεόδωρο, ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού 

προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών που έγιναν 

αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο παραλαβής και ελέγχου δικαιολογητικών του πρόχειρου 

διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια υλικών ύδρευσης και υδρομετρητών 
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για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.245/2015 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Κατά τη διαδικασία παραβρέθηκε ο κος Κεσκεμπέ Γεώργιος ως εκπρόσωπος της εταιρείας 

«ΥΔΡΑΥΛΙΣ ΕΠΕ». 

Η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα της μοναδικής τεχνικής προσφοράς που έγινε δεκτή σε αυτό 

το στάδιο του διαγωνισμού, της εταιρείας «ΥΔΡΑΥΛΙΣ ΕΠΕ». Κατά την εξέταση της προσφοράς 

διαπιστώθηκε ότι αυτή είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ.23/2015 μελέτης.  

Συνεπώς η εταιρεία «ΥΔΡΑΥΛΙΣ ΕΠΕ» μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού 

δηλαδή στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.  

Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς 

της εταιρείας «ΥΔΡΑΥΛΙΣ ΕΠΕ». Η οικονομική προσφορά της εταιρείας ανέρχεται σε 26.713,68 ευρώ, 

πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 32.857,83 ευρώ. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η οικονομική προσφορά είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην 662 (αρ. 

πρωτ: 17024/31.08.2015) Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής.  

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή 

γνωμοδοτεί  
υπέρ της κατακύρωσης του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού που διεξήχθη στο Δημοτικό 

Κατάστημα Λαυρεωτικής, στις 30 Οκτωβρίου 2015, για την προμήθεια υλικών ύδρευσης & 

υδρομετρητών, στην εταιρεία «ΥΔΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε.», με έδρα Ίναχος Άργους, με ΑΦΜ 099394648, Δ.Ο.Υ. 

Άργους, εκπροσωπούμενη στον παρόντα διαγωνισμό από τον κο Κεσκεμπέ Γεώργιο. 

Το παρόν πρακτικό να αποσταλεί στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση». 

Κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση από τις συμμετέχουσες εταιρείες. 
Στη συνεχεία η Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ: 22963/04.12.2015 έγγραφό της απέστειλε στην 

Οικονομική Επιτροπή το ανωτέρω πρακτικό προκειμένου να γίνει η έγκριση αυτού και η κατακύρωση 
του διαγωνισμού. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη λήψη 
σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

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

− Τις διατάξεις του Ν.3463/2006,  

− Την υπ’ αριθμ.23/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

−  Την υπ’ αριθμ.172/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 
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− Την υπ’ αριθμ.662/2015 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− Την υπ’ αριθμ.215/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− Την αρ. πρωτ: 20201/20.10.2015 ανακοίνωση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού, 

− Το με ημερομηνία 30.10.2015 πρακτικό Νο1 διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, 

− Την αρ. πρωτ: 22200/23.11.2015 ένσταση της εταιρείας CONSTRAT ΕΠΕ, 

− Την από 24.11.2015 γνωμοδότηση της Επιτροπής σχετικά με την υποβληθείσα ένσταση, 

− Την υπ’ αριθμ.245/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− Την αρ. πρωτ: 22797/02.12.2015 πρόσκληση αποσφράγισης τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών, 

− Το ΔΥ/03.12.2015 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει στο σύνολό του το πρακτικό Νο2 διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αξιολόγηση 
τεχνικών και οικονομικών προσφορών) που πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2015 στο Δημοτικό 
Κατάστημα Λαυρεωτικής και αφορά την προμήθεια υλικών ύδρευσης και υδρομετρητών για την κάλυψη 
των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής.  
Β. Κατακυρώνει ως Ανάδοχο του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, την εταιρεία «ΥΔΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε.», 
με έδρα Ίναχος Άργους, με ΑΦΜ 099394648, Δ.Ο.Υ. Άργους, εκπροσωπούμενη στον παρόντα 
διαγωνισμό από τον κο Κεσκεμπέ Γεώργιο, στο ποσό 26.713,68 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 32.857,83 
ευρώ. 
Γ. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει την σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του  
πρώην Προέδρου της υπό εκκαθάριση ΔΗΚΕΔΗΛ σε ποινική υπόθεση για οφειλές της προς το 
ΙΚΑ 
Αρ. Απόφ.: 254/2015    

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 «ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου 

για την εκπροσώπηση του  πρώην Προέδρου της υπό εκκαθάριση ΔΗΚΕΔΗΛ σε ποινική υπόθεση για 

οφειλές της προς το ΙΚΑ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Σύμφωνα με την περ. ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, 
τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή 
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εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
281 του ΔΚΚ. 

Με την υπ’ αριθμ.176/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η ανάθεση της νομικής 
κάλυψης του Δήμου Λαυρεωτικής σχετικά με την εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΗΚΕΔΗΛ, 
στο δικηγόρο Κατσαμπέρη Γεώργιο του Νικολάου με ΑΜ/ΔΣΑ 27245. 

Στις 20 Οκτωβρίου 2015 το δικηγορικό γραφείο Γεωργίου Ν. Κατσαμπέρη απέστειλε στο Δήμο 
μας έγγραφο σχετικά με την εκπροσώπηση του πρώην Προέδρου της υπό εκκαθάριση ΔΗΚΕΔΗΛ σε 
ποινική υπόθεση για οφειλές προς το ΙΚΑ (μη καταβολή εργατικών εισφορών) ενώπιον του Ε’ 
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 23 Οκτωβρίου 2015 και σε κάθε μετ’ 
αναβολή. Η συγκεκριμένη απαίτηση είναι ρυθμισμένη και για το λόγο αυτό και εν όψει ρύθμισης 
αναβάλλεται η εκδίκασή της μέχρι την οριστική εξόφληση. 

Η υπό εκκαθάριση ΔΗΚΕΔΗΛ, είναι υπεύθυνη για την κάλυψη των οφειλών του ΙΚΑ αλλά και 
της ποινικής αντιμετώπισης του κατηγορούμενου Προέδρου, ο οποίος ουδεμία προσωπική ευθύνη έχει 
για τις οφειλές αυτές. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί ο χειρισμός της υπόθεσης 
(εκπροσώπηση και παράσταση σε όσες δικασίμους χρειαστεί) στον δικηγόρο κο Κατσαμπέρη Γεώργιο 
του Νικολάου, ο οποίος έχει αναλάβει τη νομική κάλυψη του Δήμου Λαυρεωτικής σε ότι αφορά την 
εκκαθάριση της ΔΗΚΕΔΗΛ. 

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

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

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

− το από 20.10.2015 έγγραφο του πληρεξούσιου δικηγόρου 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο κο Γεώργιο Κατσαμπέρη του Νικολάου 
(ΑΜ/ΔΣΑ27245), με ΑΦΜ 044705341, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, με έδρα στην Αθήνα, οδός Ηπείρου 2, να 
εκπροσωπήσει τον πρώην Πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΗΚΕΔΗΛ, σε ποινική υπόθεση για 
οφειλές της προς το ΙΚΑ, ενώπιον του Ε’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, σε όσες δικασίμους 
χρειαστεί. 
Β. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 
σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ορισμού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή αυτού για 
το έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Λαυρεωτικής 
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Αρ. Απόφ.: 255/2015 
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 «ορισμού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή 

και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2015 του 

Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Επειδή ο Δήμος Λαυρεωτικής εφαρμόζει το κλαδικό λογιστικό σχέδιο είναι αναγκαίος ο ορισμός 

ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του 
Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων 
έχει ως αντικείμενο τη σύνταξή τους σύμφωνα με το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων & Κοινοτήτων, 
όπως ορίζεται στο ΠΔ 315/1999. 

Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών την αρ. πρωτ: 23003/07.12.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, ορίζεται ότι « Ο ισολογισμός και τα 

αποτελέσματα χρήσεως πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό 

ελεγκτή – λογιστή. 

Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό  ελεγκτή – λογιστή και τον 

αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού. 

Ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

(ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και 

προσαρτήματος) του Δήμου εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα 

Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών 

προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής αναφέρει εάν ο 

Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι 

διατάξεις του Δημοτικού Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες 

αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες  

τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια 

ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει 

και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχο του, παραθέτοντας, 

επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον 

ορκωτό ελεγκτή – λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας». 
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Επειδή ο Δήμος Λαυρεωτικής εφαρμόζει το κλαδικό λογιστικό σχέδιο προβλέπεται ο ορισμός 

ορκωτού ελεγκτή – λογιστή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του 

Δήμου σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. 

Στον Δήμο μας κατατέθηκε η από 01-12-2015 προσφορά της εταιρείας ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής 

χρήσεως που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2015. 

Στον  υπό έγκριση  Π/Υ έτους 2016 έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 17.000 € στον Κ.Α 10-6115 

με τίτλο ¨Αμοιβές Λογιστών¨». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να οριστεί για τον τακτικό έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης) του Δήμου Λαυρεωτικής για τη 
χρήση του έτους 2015 η εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές), με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 
125 και ΑΦΜ 094394659, Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών. 

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 163, παρ.1, 2 & 3 του Ν.3463/2006  

- τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/94 

- την αρ. πρωτ:23003/07.12.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Ορίζει ως ελεγκτική εταιρεία για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός & 
αποτελέσματα χρήσεως του Δήμου Λαυρεωτικής για τη χρήση του οικονομικού έτους 2015 του Δήμου 
Λαυρεωτικής την εταιρεία ΣΟΛ (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές) ΑΕ, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 125, 
με έδρα Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, με ΑΦΜ 094394659, Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών. 
Β. Ορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές, μέλη της ΣΟΛ ΑΕ, κο Κακούρα Δημήτριο, Α.Μ. ΣΟΕΛ 
13291, ως τακτικό ελεγκτή και Βασιλική Μερεντίτη, Α.Μ. ΣΟΕΛ 16381, ως αναπληρωματικό ελεγκτή. 
Γ. Καθορίζει την αμοιβή τους στο ποσό των 13.508,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 16.614,84 ευρώ. 
Δ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6115 του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016. 
 
ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 256/2015 
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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 εισηγούμενος το θέμα περί «αποδέσμευσης ποσών από 

αποφάσεις ανάληψης» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τη ΔΥ/04.12.2015 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α/22-11-2010-Διορθ. 

σφαλμ. στο ΦΕΚ 209 Α/10-12-2010): «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 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 ΑΑΥ ΑΑΥ - 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΥ 

1 
00-6031.002 Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων -7.900,00 Α-2 Α-890 

2 
00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 

1726/44) -4.920,00 Α-804 Α-891 

3 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων  -1.433,00 Α-805 Α-892 

4 00-6312.001 Φόρος ακινήτων  -1.000,68 Α-14 Α-893 

5 00-6312.001 Φόρος ακινήτων  -914,61 Α-678 Α-894 

6 
00-6421. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακινούμενων αιρετών -1.784,60 Α-794 Α-895 

7 
00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων -566,47 Α-15 Α-896 

8 
00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων -539,98 Α-807 Α-897 

9 
00-6495.007 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΕΝΕ.Λ  -502,40 Α-319 Α-898 

10 
00-6495.007 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΕΝΕ.Λ  -1.500,00 Α-679 Α-899 

11 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές  -18.326,64 Α-421 Α-902 

12 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές  -21.673,36 Α-29 Α-903 

13 
10-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  -4.105,80 Α-147 Α-904 

14 
10-6021.005 Αποδοχές  υπαλλήλων αορίστου χρόνου 

σχολικών φυλάκων  -11.000,00 Α-31 Α-905 
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15 
10-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  -3.534,60 Α-158 Α-906 

16 
10-6052.003 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ σχολικών φυλάκων  -4.166,96 Α-37 Α-907 

17 15-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  -2.800,00 Α-149 Α-908 

18 
15-6232.005 Μίσθωμα κτηρίου για στέγαση ΚΕΠ  -2.700,00 Α-314 Α-909 

19 
15-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και 

φωτισμό -2.000,00 Α-553 Α-910 

20 25-7135.003 Προμήθεια υδρομετρητών -14.000,00 Α-728 Α-911 

21 
20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας  -16.000,00 Α-61 Α-912 

22 
20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού  -18.000,00 Α-385 Α-913 

23 
20-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου Προσωπικού 

ΙΚΑ  -4.000,00 Α-386 Α-914 

24 
20-6054.002 Εργ.εισφ. ΙΚΑ συμβάσεων έργου. 

συμφ.ν.4325/2015  -3.000,00 Α-612 Α-915 

25 
20-6054.002 Εργ.εισφ. ΙΚΑ συμβάσεων έργου. 

συμφ.ν.4325/2015  -3.000,00 Α-638 Α-916 

26 
20-6063. Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση -γάλα κ.λ.π. -5.000,00 Α-293 Α-917 

27 
20-6117.001 Αμοιβές για συμβάσεις έργου  σύμ. με 

ν.4325/2015  -15.032,00 Α-639 Α-918 

28 
20-6117.001 Αμοιβές για συμβάσεις έργου  σύμ. με 

ν.4325/2015 -11.968,00 Α-613 Α-919 

29 
20-6265.002 Εργ.ανακ. και θέση σε λειτ.8 

παροπλ.απορριματοκιβ.  -2.460,00 Α-661 Α-920 

30 
25-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας  -10.000,00 Α-75 Α-921 

31 
25-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  -15.000,00 Α-155 Α-922 

32 
25-6063. Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση-γάλα κ.λ.π.  -700,00 Α-643 Α-923 

33 25-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  -420,00 Α-82 Α-924 

34 
25-6261.001 Συντήρηση και επισκ. κτηρ. Βιολ. καθαρισμού  -959,40 Α-608 Α-925 

35 25-6264.001 Συντ. επισκ. αντλητικών συγκροτημάτων -5.250,00 Α-373 Α-926 

36 
25-6264.002 Συντήρηση -επισκευή μηχ/των Βιολογικού 

Καθαρισμού  -584,25 Α-714 Α-927 
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37 
25-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης  -1.525,23 Α-83 Α-928 

38 25-6264.001 Συντ. επισκ. αντλητικών συγκροτημάτων -142,81 Α-725 Α-929 

39 30-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  -4.000,00 Α-156 Α-930 

40 
30-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  -1.000,00 Α-57 Α-931 

41 
30-6051.009 Επικουρική ασφ. ΤΣΜΕΔΕ εργοδότη -1.996,56 Α-91 Α-932 

42 30-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας  -855,00 Α-751 Α-933 

43 
30-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακινούμενων υπαλλήλων -6.500,00 Α-296 Α-934 

44 35-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  -2.000,00 Α-758 Α-935 

45 
70-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  -13,00 Α-112 Α-936 

46 
70-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  -65,00 Α-646 Α-937 

47 10-7133. Έπιπλα σκεύη  -1.000,00 Α-662 Α-938 

48 
20-7132.008 Προμήθεια 1 ΒΑΝ και 3 ημιφορτηγών  -43.788,00 Α-670 Α-939 

49 
20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά ΚΗΙ 3020 

επικαθήμενο  -385,15 Α-331 Α-940 

50 20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά  -668,54 Α-369 Α-941 

51 
20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά  -2.510,00 Α-209 Α-942 

52 20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά (ΠΑΓΙΑ)  -700,00 Α-943 Α-943 

53 20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά  -99,20 Α-208 Α-944 

54 20-7135.003 Προμήθεια κάδων-καροτσιών  -4.944,60 Α-886 Α-945 

55 25-7132.001 Προμήθεια 2 ΒΑΝ  -19.557,00 Α-671 Α-946 

56 25-7135.005 Προμήθεια ελαστικών  -806,40 Α-370 Α-947 

57 30-7132.001 Προμήθεια 1 επιβατικού αυτοκινήτου  -10.405,00 Α-672 Α-948 

58 80-8223.006 Καταβολή ΦΠΑ 13%  -165.113,02 Α-126 Α-949 

59 80-8223.007 Καταβολή ΦΠΑ 23%  -10.000,00 Α-127 Α-950 

60 80-8261.001 Λοιπές επιστροφές εσόδων  -1.056,15 Α-251 Α-951 

61 80-8261.001 Λοιπές επιστροφές εσόδων  -2.000,00 Α-269 Α-952 

62 80-8261.001 Λοιπές επιστροφές εσόδων  -3.000,00 Α-392 Α-953 
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63 
80-8115.006 Οφειλές προς τρίτους ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ.  -20.243,40 Α-116 Α-954 

64 30-6414.002 Μεταφορές εν γένει -460,00 Α-630 Α-955 

65 
00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 

συμμετοχής σε σεμινάρια -430,50 Α-845 Α-956 

66 25-6662.016 Δαπάνες διάν. ορυγμάτων δικτύου ύδρευσης -9.944,55 Α-878 Α-957 

67 25-7135.001 Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης -20.000,00 Α-727 Α-958 

68 25-7135.003 Προμήθεια υδρομετρητών  -2.500,00 Α-347 Α-959 

69 25-6662.003 Συντήρηση-επισκευή Δ.Υ. -131,29 Α-346 Α-964 

70 25-7135.003 Προμήθεια υδρομετρητών  -127,92 Α-629 Α-965 

71 
25-6262.001 Συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης  -39,98 Α-312 Α-966 

72 
25-7413.009 Μελ. Περιβαλ/κών επιπτώσεων  έργου 

Βιολογικού καθαρισμού -7.380,00 Α-627 Α-967 

73 
25-6063. Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση-γάλα κ.λ.π. -1.600,00 Α-643 Α-968 

74 
00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων  -206,57 Α-352 Α-969 

75 
00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων  -2.549,36 Α-163 Α-970 

76 
00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων  -37,00 Α-475 Α-971 

77 00-6495.006 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ  -2.000,00 Α-318 Α-972 

78 
00-6495.006 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ  -55,00 Α-719 Α-973 

79 
00-6736.007 Τεχν.βοηθ.για προώθ.καιν.προτ.σε 

θέμ.τοπ.Ανά-πρ.σύ -30.000,00 Α-547 Α-974 

80 30-6117.001 Αμοιβή γιατρού εργασίας τεχνικού ασφαλείας  -2.666,68 Α-96 Α-975 

81 30-6117.001 Αμοιβή γιατρού εργασίας  -1.000,00 Α-545 Α-976 

82 30-7421.002 Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλης Κερατέας  -9.110,03 Α-264 Α-977 

83 80-8115.006 Οφειλές προς τρίτους ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ.  -6.756,60 Α-116 Α-978 

Σύνολο  -618.112,29 ευρώ 
Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και  έλαβε υπόψη: 

- τις διατάξεις του  Π.Δ/τος 113/2010 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  
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- τη ΔΥ/04.12.2015 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, συνολικού ποσού 
618.112,29 ευρώ, όπως αυτές αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε ειδικό σεμινάριο με θέμα «κρατικά αυτοκίνητα» 
Αρ. Απόφ.: 257/2015 

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 συμμετοχής υπαλλήλων 

σε σεμινάριο με θέμα: ’’κρατικά αυτοκίνητα’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 

Η εταιρεία Forum Training & Consulting διοργανώνει στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2015 στην 
Αθήνα, σεμινάριο με θέμα: «κρατικά αυτοκίνητα (κυκλοφορία – χρήση, προμήθεια κρατικών αυτοκινήτων 
και οργάνωση Γραφείου Κίνησης)». 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να υπάρξει ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία προμήθειας 
αυτοκινήτων από τον ΟΔΔΥ, το ελεύθερο εμπόριο και με χρηματοδοτική πίστωση, καθώς και για τις 
διαδικασίες διαχείρισης, χρήσης, κίνησης κυκλοφορίας και ελέγχου των κρατικών αυτοκινήτων που 
προμηθεύονται οι υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα. Επίσης, να αναλυθεί το θεσμικό πλαίσιο και οι ορθές 
εφαρμογές που διέπουν τα κρατικά αυτοκίνητα. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε προϊσταμένους, υπευθύνους και υπαλλήλους των Γραφείων 
Κίνησης.  

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 325,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του 
προβλεπόμενου ΦΠΑ), ανά συμμετέχοντα. Σε περίπτωση συμμετοχής δύο (2) υπαλλήλων το συνολικό 
κόστος, κατόπιν έκπτωσης, ανέρχεται σε 450,00 ευρώ. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. 
πρωτ:23147/04.12.2015 εισήγηση της εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου σχετικά με την έγκριση 
συμμετοχής των υπαλλήλων Ν. Μπαράτατζη και Γ. Μαργαρίτη στο ανωτέρω σεμινάριο. 

Το κόστος της συμμετοχής και των δύο υπαλλήλων στο εν λόγω σεμινάριο, συνολικής δαπάνης 
450,00 ευρώ και θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2015, με τίτλο «δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού». 

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

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 
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- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

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

- Την αριθμ. πρωτ:  23147/04.12.2015 εισήγηση της εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου 

- Τη θεματολογία του σεμιναρίου  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή των υπαλλήλων του Δήμου Λαυρεωτικής Ν. Μπαράτατζη και Γ. Μαργαρίτη σε 
ειδικό σεμινάριο που διοργανώνεται από την εταιρεία FORUM TRAINING & CONSUALTING, που 
εδρεύει στην Αθήνα, Λιοσίων 117, Πλατεία Αττικής, με ΑΦΜ 099081263, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθήνας, με θέμα: 
«κρατικά αυτοκίνητα». Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2015. 
Β. Η συνολική δαπάνη ποσού 450,00 ευρώ, θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015. 
Γ. Ο Ανάδοχος για την είσπραξη της πληρωμής, θα εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς το 
Δήμο Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1 , Λαύριο, ΑΦΜ: 998292246, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου). 
 
 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Σταύρος Κρητικός 
 
Παναγιώτης Τσίκλος 
 
Ηλίας Στουραΐτης 
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