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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  8 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 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 11 Μαρτίου 2015 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Τετάρτη, ώρα 13:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 09.03.2015 
Αριθμός μελών : 7 
Παρόντα μέλη : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Ευφροσύνη 
Σίνη, Ηλίας Στουραΐτης 

Απόντα μέλη : 2 
Κωνσταντίνος Λεβαντής, Νικόλαος Στάμου 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015  
Αρ. Απόφ.: 47/2015 

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 «εισήγησης 2ης τροποποίησης 

προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την από 10.03.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου 
αναφέρονται τα κατωτέρω: 
Τροποποίηση Προϋπολογισμού  
Με την υπ’ αριθ.183/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε ο 

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

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Με την υπ’ αριθμ.17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

εγκρίθηκε η 1η αναμόρφωση του Π/Υ. 

Παρακαλούμε για την έγκριση της 2ης τροποποίησης του Π/Υ, όπως διαμορφώνεται αναλυτικά κατωτέρω:   

Αύξηση εξόδων    
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Αυξάνονται οι ΚΑ 10-6117,002 και 30-6117.002 που αφορούν την πρόσληψη με σχέση εργασίας 

σύμβασης έργου ενός Οικονομικού-Διοικητικού- δύο Πολιτικών Μηχανικών –ενός  Αρχιτέκτονα-ενός 

Τοπογράφου Μηχανικού –ενός Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου. 

Μείωση εξόδων 
Μειώνεται το αποθεματικό κατά 41.780,00 ευρώ και το νέο αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 

223.402,03 ευρώ. 

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

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

 τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010 
 το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
 την παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013        
 τα άρθρα 64 και 174 του Ν.4270/2014 
 την υπ’ αριθμ.184/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015 
 το αριθμ. πρωτ: 76904/51524/11.12.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015 
 την από 10.03.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
 το αρ. πρωτ:16767/9065/02.03.2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
  

2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 
   

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 265.182,03 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 1 0,00 10-6117.002 Αμοιβή ελ.επαγ.ΠΕ  Διοικητικού 7.380,00 

 2 0,00 30-6117.002 Αμοιβή ελευθέρων επαγγελματιών  Πολιτικών Μηχανικών- 34.400,00 
 Αρχιτέκτονα-Τοπογράφου Μηχανικού 
 41.780,00 

 2 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
 3 0,00   -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -41.780,00 

 -41.780,00 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 0,00 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 223.402,03 
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Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την τρέχουσα τροποποίηση, διαμορφώνεται στο ποσό 
των 223.402,03 ευρώ. 
 
ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.600,00 ευρώ για την αποστολή 
ειδοποιητηρίων τέλους ακίνητης περιουσίας και δημοτικών τελών ετών 2011-2014 ΔΕ Κερατέας 
Αρ. Απόφ.: 48/2015 

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 χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής ποσού 3.600,00 ευρώ για την αποστολή ειδοποιητηρίων τέλους ακίνητης περιουσίας και 

δημοτικών τελών ετών 2011-2014 ΔΕ Κερατέας», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
την αρ. πρωτ: 4491/09.03.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται 
τα κατωτέρω: 
«Σας γνωρίζουμε ότι για την αποστολή των ειδοποιητηρίων τέλους ακίνητης περιουσίας για τα έτη 2011 

έως και 2014, καθώς και ειδοποιητηρίων δημοτικών τελών για τα ίδια έτη της Δημοτική Ενότητα Κερατέας 

απαιτείται η καταβολή της δαπάνης του ποσού των 3.600,00 ευρώ στο όνομα μόνιμου υπαλλήλου του 

Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με τα 

άρθρα 32, 34,37 του από 17-5-59. 

Με την υπ’ αριθμ. 7/2015 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού 

50.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.  

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 

3.600,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6221, στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, 

Δημητρίου Ιατρού, ΥΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών. 

Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού από τον ανωτέρω αναφερόμενο υπάλληλο παρακαλούμε 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, 

− την αρ. πρωτ:4491/09.03.2015 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  
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Α. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.600,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 
00-6221 με τίτλο: «ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 
έτους 2015, για την αποστολή ειδοποιητηρίων τέλους ακίνητης περιουσίας και δημοτικών τελών ετών 
2011-2014 της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας. 
Β. Ορίζει ως υπόλογο τον υπάλληλο του Δήμου, Δημήτριο Ιατρού, ΥΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών. Η 
προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, ορίζεται η 11 Ιουνίου 2015. 
Γ. Η απόδοση του χρηματικού εντάλματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 του 
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 
 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 7Α/2015 
Αρ. Απόφ.: 49/2015 

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 «απόδοσης λογαριασμού για τα 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 7Α/2015», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ: 4489/09.03.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται 
τα κατωτέρω: 
«Με την υπ’ αριθμ. 14/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού 

580,56 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2015, για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού. 

Με την ίδια απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ο 

υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνος Στόμης. 

Τέλος, στην ίδια απόφαση ορίστηκε ότι η απόδοση του λογαριασμού θα πρέπει να γίνει μέχρι την 

16.04.2015.  

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την κίνηση 

των πληρωμών και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 580,56 ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου της 

διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού». 

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, 

− την υπ’ αριθμ.14/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 
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− το υπ’ αριθμ. πρωτ: 44879/09.03.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α - Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 7Α/2015, έτσι όπως 
υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
Β - Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνο Στόμη από υπόλογο του ποσού 
που του είχε δοθεί για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή, σύμφωνα με το 
άρθρο 35 του ΒΔ 17/5-15/06/1959  
Αρ. Απόφ.: 50/2015 

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 δαπανών που πληρώθηκαν 

από την πάγια προκαταβολή, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΒΔ 17/5-15/06/1959», έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 10.03.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 

Παρακαλώ όπως προβείτε σε έλεγχο των τιμολογίων που πληρώθηκαν από την πάγια 

προκαταβολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ΒΔ 17/5 – 15/06/1959. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ & 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΠΟΣΟ Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ  

1 ΕΛΤΑ ΑΕ  7/28-01-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  142,12 00-6221 

2 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ  
1413370,1787525/   

03-02-15 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ  5,60 00-6495.001 

3 ΗΕLLASPARTS ΕΠΕ 13435  Α/21-01-15 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤ/ΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

173,18- 5,63 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
= 167,55 

30-6672 

4 ΣΤΟΚ ΧΑΛΥΒΕΣ ΕΠΕ  914/ 21-01-15 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

47,17 30-6672 

5 ΕΛΤΑ ΑΕ  4/ 04-02-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  60,52 00-6221 

6 ΕΛΤΑ ΑΕ  3/ 10-02-15 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  33,46 00-6221 

7 ΤΣΙΟΒΟΛΟΣ Η. ΣΤΑΥΡΟΣ  111/ 09-02-2015 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΥΛΗΣ 
48,95 10-6612 

8 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ. ΣΤΑΥΡΟΣ  

ΜΑSTER SECURITY & 

ELECTRONICS 

18/ 13-02-2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ALARM 

184,50-
12,00 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
= 172,50 

20-6263 
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9 ΝΙΝΟΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  64/ 13-02-2015 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 

98,40 00-6495.001 

10 ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  86/ 17-02-2015 ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 

98,40 35-6264 

11 ΕΛΤΑ  ΑΕ  2/ 17-02-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 23,84 00-6221 

12 ΕΛΤΑ  ΑΕ  2/ 18-02-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 4,94 00-6221 

13 
CONTACT A. ΞΕΝΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 
247/ 18-02-2015 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΦΩΤΟΑΝΤ/ΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

180,81 00-6495.001 

14 
CONTACT A. ΞΕΝΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 
120/ 18-02-2015 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

49,20 00-6495.001 

15 ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ  125963/ 19-02-2015 
ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ 
ΔΙΟΔΙΩΝ  

2,80 00-6495.001 

16 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  14/ 19-02-2015 ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 177,12 20-6263 

17 ΧΟΛΕΒΑ ΕΛΕΝΗ 140/ 19-02-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  

140,00 70-6671 

18 ΚΤΕΟ Λ. ΘΗΒΩΝ ΑΕ  Α 291/ 19-02-2015 
ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ 

ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 
9,00 10-6263 

19 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ Χ. ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 

SPARTAN LTD 
2894/ 18-02-2015 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ  
162,36 10-6251 

20 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ Χ. ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 

SPARTAN LTD 
2895/ 18-02-2015 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ  
162,36 10-6251 

21 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ Χ. ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 

SPARTAN LTD 
2896/ 18-02-2015 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ  
162,36 10-6251 

22 ΕΛΤΑ ΑΕ  5/ 20-02-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  43,54 00-6221 

23 
CONTACT A. ΞΕΝΑΚΗ ΣΥΣΤ/ΤΑ 

ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦ. ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 
270/ 24-02-2015 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ  
79,00 00-6495.001 

24 ΚΩΝΣΤΑ ΜΑΡΙΑ  26/ 25-02-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 
67,65 00-6495.001 

25 ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ ΟΕ  174/ 26-02-2015 
4 ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΟΙ 
ΤΟΜΟΙ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ. 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

98,40 10-6612 

26 ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  4858/ 02-03-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΟ 5545  

147,60 20-6263 

27 ΕΛΤΑ ΑΕ  4/ 02-03-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  54,26 00-6221 

28 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ 368/ 03-03-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ 
ΦΙΑΛΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

11,50 00-6495.001 

29 ΔΕΔΕΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  17/ 03-03-2015  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΚΗΗ 5520 

369,00 – 
12,00 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
=  357,000 

20-6671 
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30 ΔΕΔΕΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  18/ 03-03-2015  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΚΗΗ 5520 

295,00 – 
11,80 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
=  351,05 

20-6671 

31 ΑΦΟΙ Ν. & Ι. ΛΙΑΓΓΗΣ ΟΕ  153/ 03-03-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΚΗΟ 5635 

344,40 – 
22,40 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
= 322,00  

20-6263 

32 ΑΦΟΙ Ν. & Ι. ΛΙΑΓΓΗΣ ΟΕ  154/ 03-03-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 

344,40 – 
22,40 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
= 322,00  

35-6263 

33 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ 
77131/ 05-03-15 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΒΙΒΛΙΩΝ  110,00 10-6611 

34 ΕΛΤΑ ΑΕ  5/ 09-03-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  57,84 00-6221 

ΣΥΝΟΛΟΝ 3.971,30  
ΠΟΣΟ ΠΑΓΙΑΣ 4.000,00  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 28,70  

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

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

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

− το άρθρο του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

− την αριθμ.8/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η σύσταση της πάγιας 
προκαταβολής και ο ορισμός υπολόγου 

− την από 10.03.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής από την υπόλογο υπάλληλο 
του Δήμο Λαυρεωτικής Αικατερίνη Γουδέλη, συνολικού ύψους 3.971,30 ευρώ και την έκδοση ισόποσων 
χρηματικών ενταλμάτων σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015, ως 
εξής: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ & 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΠΟΣΟ Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ  

1 ΕΛΤΑ ΑΕ  7/28-01-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  142,12 00-6221 

2 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ  
1413370,1787525/   
03-02-15 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ     5,60 00-6495.001 

3 ΗΕLLASPARTS ΕΠΕ 13435  Α/21-01-15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤ/ΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

173,18- 5,63 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
= 167,55 

30-6672 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

4 ΣΤΟΚ ΧΑΛΥΒΕΣ ΕΠΕ  914/ 21-01-15 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

47,17 30-6672 

5 ΕΛΤΑ ΑΕ  4/ 04-02-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  60,52 00-6221 

6 ΕΛΤΑ ΑΕ  3/ 10-02-15 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  33,46 00-6221 

7 ΤΣΙΟΒΟΛΟΣ Η. ΣΤΑΥΡΟΣ  111/ 09-02-2015 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΥΛΗΣ 

48,95 10-6612 

8 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ. ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΜΑSTER SECURITY & 
ELECTRONICS 

18/ 13-02-2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ALARM 

184,50-
12,00 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
= 172,50 

20-6263 

9 ΝΙΝΟΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  64/ 13-02-2015 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 

98,40 00-6495.001 

10 ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  86/ 17-02-2015 ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 

98,40 35-6264 

11 ΕΛΤΑ  ΑΕ  2/ 17-02-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 23,84 00-6221 

12 ΕΛΤΑ  ΑΕ  2/ 18-02-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 4,94 00-6221 

13 
CONTACT A. ΞΕΝΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 

247/ 18-02-2015 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΦΩΤΟΑΝΤ/ΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

180,81 00-6495.001 

14 
CONTACT A. ΞΕΝΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 

120/ 18-02-2015 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

49,20 00-6495.001 

15 ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ  125963/ 19-02-2015 
ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ 
ΔΙΟΔΙΩΝ  

2,80 00-6495.001 

16 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  14/ 19-02-2015 ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 177,12 20-6263 

17 ΧΟΛΕΒΑ ΕΛΕΝΗ 140/ 19-02-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  

140,00 70-6671 

18 ΚΤΕΟ Λ. ΘΗΒΩΝ ΑΕ  Α 291/ 19-02-2015 
ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ 
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 

9,00 10-6263 

19 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ Χ. ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 
SPARTAN LTD 

2894/ 18-02-2015 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ  

162,36 10-6251 

20 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ Χ. ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 
SPARTAN LTD 

2895/ 18-02-2015 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ  

162,36 10-6251 

21 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ Χ. ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 
SPARTAN LTD 

2896/ 18-02-2015 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ  

162,36 10-6251 

22 ΕΛΤΑ ΑΕ  5/ 20-02-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  43,54 00-6221 

23 
CONTACT A. ΞΕΝΑΚΗ ΣΥΣΤ/ΤΑ 
ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦ. ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 

270/ 24-02-2015 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ  

79,00 00-6495.001 
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24 ΚΩΝΣΤΑ ΜΑΡΙΑ  26/ 25-02-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 

67,65 00-6495.001 

25 ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ ΟΕ  174/ 26-02-2015 
4 ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΟΙ 
ΤΟΜΟΙ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ. 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

98,40 10-6612 

26 ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  4858/ 02-03-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΟ 5545  

147,60 20-6263 

27 ΕΛΤΑ ΑΕ  4/ 02-03-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  54,26 00-6221 

28 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ 368/ 03-03-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ 
ΦΙΑΛΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

11,50 00-6495.001 

29 ΔΕΔΕΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  17/ 03-03-2015  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΚΗΗ 5520 

369,00 – 
12,00 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
=  357,000 

20-6671 

30 ΔΕΔΕΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  18/ 03-03-2015  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΚΗΗ 5520 

295,00 – 
11,80 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
=  351,05 

20-6671 

31 ΑΦΟΙ Ν. & Ι. ΛΙΑΓΓΗΣ ΟΕ  153/ 03-03-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΚΗΟ 5635 

344,40 – 
22,40 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
= 322,00  

20-6263 

32 ΑΦΟΙ Ν. & Ι. ΛΙΑΓΓΗΣ ΟΕ  154/ 03-03-2015 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 

344,40 – 
22,40 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
= 322,00  

35-6263 

33 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ 
77131/ 05-03-15 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΒΙΒΛΙΩΝ  110,00 10-6611 

34 ΕΛΤΑ ΑΕ  5/ 09-03-2015 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  57,84 00-6221 

ΣΥΝΟΛΟΝ 3.971,30  

ΠΟΣΟ ΠΑΓΙΑΣ 4.000,00  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 28,70  

 
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημόσιας φανερής, πλειοδοτικής, προφορικής 
δημοπρασίας για τη σύναψη σύμβασης περισυλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων 
Αρ. Απόφ.: 51/2015 

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 «κατάρτισης όρων διακήρυξης 

δημόσιας φανερής, πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για τη σύναψη σύμβασης περισυλλογής 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Το ΠΔ 116/2004 «μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο 

τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων 
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καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο 
τέλος κύκλου ζωής τους». 

Το άρθρο 69 του Ν.4257/2014 «επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών» 
Το αρ. πρωτ:4835/2815/20.01.2015 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: 

«διαδικασία συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων». 
Με βάση τα ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής με την υπ’ αριθμ.22/2015 απόφασή 

του ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης με εταιρεία που τηρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις μετά από πλειοδοτικό 
διαγωνισμό για την περισυλλογή και μεταφορά εγκαταλελειμμένων οχημάτων σε εγκεκριμένο σύστημα 
συλλογής τέλους κύκλους ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.).  

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης με αντικείμενο τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων θα 
γίνει μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 270/1981(ΦΕΚ 77/Α). 

Η δημοπρασία θα είναι δημόσια πλειοδοτική, φανερή και προφορική. 
Η Οικονομική Επιτροπή, με απόφασή της, πρέπει να καθορίσει τους όρους διακήρυξης της 

δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/2010. 
Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν για τους όρους της διακήρυξης της δημοπρασίας. 
Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, 

− Τις διατάξεις του ΠΔ 116/2004 

− Την υπ’ αριθμ.22/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
καθορίζει τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας για τη σύναψη σύμβασης περισυλλογής 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων, από σημεία εντός των ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής, με τελικό σκοπό 
την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΚΤΖ, ως ακολούθως: 

ΑΡΘΡΟ 1 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις …………………..2015, ημέρα ………………. και ώρα ……… στο 
Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής (οδός Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 
Δημοπρασιών (άρθρο 1, ΠΔ 270/81) που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.8/2015 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου Λαυρεωτικής. 
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διεξαχθεί την προαναφερθείσα ημερομηνία, 
τότε αυτή θα γίνει στις ……….. την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. 

ΑΡΘΡΟ 2 
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Η δημοπρασία αφορά όλα τα οχήματα (φορτηγά Ι.Χ. έως 3,5 τόνους, επιβατικά I.X., δίκυκλα Ι.Χ.), τα 
οποία είναι χαρακτηρισμένα ως εγκαταλελειμμένα, σύμφωνα µε την παρ. 2 άρθρο 2 του Π∆ 116/2004. 
Εγκαταλελειμμένο χαρακτηρίζεται το όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των 
χρονικών ορίων της παρ. 1 άρθρο 9 του Π∆ 116/2004, είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και 
αποτελεί στερεό απόβλητο. Περισυλλέγεται δε προκειμένου να ανακυκλωθεί και εκδίδεται για αυτό 
πιστοποιητικό καταστροφής από την Ε.∆.Ο.Ε. µε σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόμησή 
του. 
Η εταιρεία, η οποία θα πλειοδοτήσει στην παρούσα δημοπρασία, θα περισυλλέγει με δικά της μέσα 
(γερανούς) και προσωπικό εκείνα τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. 
εντός των ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής και στη συνεχεία θα τα οδηγεί σε περαιτέρω επεξεργασία, 
αξιοποίηση, τεμαχισμό και τελική διάθεση, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται 
βάσει του Π.Δ. 116/04 και δεν έχει εντοπιστεί ο κάτοχός τους. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι ενός (1) έτους.  
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας οχημάτων Ο.Τ.Κ.Ζ. που 
είναι επίσημα µέλη του δικτύου της Ε.∆.Ο.Ε. και μπορούν να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση όλων των 
εργασιών που περιγράφονται στους όρους της παρούσας διακήρυξης.    

ΑΡΘΡΟ 4 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού σε κλειστό 
φάκελο τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα 

που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. και έχουν το δικαίωμα 
αυτό, ποσού 500,00 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της πρώτης 
προσφοράς (π.χ. 100,00 ευρώ) Χ 100 (υπολογίζεται ότι αυτός είναι ο αριθμός των οχημάτων που 
θα συλλεχθούν εντός του χρονικού διαστήματος της σύμβασης). 

2. Αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της Ε.Δ.Ο.Ε. 
3. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. 
4. Αντίγραφο της άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων ή ιδιωτικό 

συμφωνητικό μεταξύ της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό εταιρείας και νομίμως αδειοδοτημένης 
εταιρείας για την μεταφορά στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων. (άρθρο 10 παρ. 2 ΠΔ 116/04). 

5. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι: 
-έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 
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-δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή από διαγωνισμούς του δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ. 
-δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητούνται με την 
παρούσα. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι: κατέχει, με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, γερανοφόρο όχημα που φέρει ανυψωτικό 
μηχάνημα τύπου γερανός παπαγαλάκι. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι: 
-δεν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση σε βάρος του, ούτε έχει κηρυχτεί σε πτώχευση 
ή σε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό 
-δεν βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή / και εκκαθάρισης. 
-δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 

9. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της 
και αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, 
βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική Αρχή. 

10. Αντίγραφα ασφαλιστήριων συμβολαίων σε ισχύ των οχημάτων-γερανών που θα χρησιμοποιεί η 
εταιρεία για την περισυλλογή των οχημάτων (σε περίπτωση που αυτά λήξουν κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομισθούν στην υπηρεσία τα ανανεωθέντα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια). 

11. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής ότι ο συμμετέχων δεν έχει 
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο ή ότι έχει εισαχθεί σε ρύθμιση και ανταποκρίνεται πλήρως 
και ανελλιπώς στις υποχρεώσεις του. 

ΑΡΘΡΟ 5 
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και θα επιστραφεί στους 
αποτυχόντες μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα 
(10) ημερών από την ανακοίνωση σε αυτόν της κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να 
αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής με άλλη καλής εκτέλεσης ποσού δέκα τοις εκατό 
(10%) επί της τελικής τιμής της δημοπρασίας επί 50 οχήματα, αλλιώς ακυρώνεται το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας υπέρ αυτού και κατακυρώνεται υπέρ του επομένου πλειοδοτήσαντος σε αυτήν. 

ΑΡΘΡΟ 6 
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 100,00 ευρώ ανά όχημα. 
Προσφορές μικρότερες του ανωτέρω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας 
Δημοπρασιών. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 14 από 23 

ΑΡΘΡΟ 7 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα συνυπογράψει τα 
πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για 
την εκπλήρωση των όρων στης σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 8 
Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη ημέρα και 
ώρα από την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών.  
Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και μετά την οριζόμενη στη διακήρυξη ώρα εφόσον εξακολουθούν 
χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και μετά την οριζόμενη ώρα αποφασίζει 
η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.  
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή, πριν την έναρξη 
της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το αντίστοιχο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται 
ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 
2. Η Επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε 
φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντος/επωνυμία εταιρίας, 
ευκρινώς, και καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά 
προσέλευσης. 
3. Στη συνέχεια η Επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητά τους. 
Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, ως μη 
πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. 
Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές μόνον από εκείνους που έχουν υποβάλλει 
νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον 
πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 
Για την τελική επιλογή του αναδόχου κριτήριο είναι: 
 Η προσφορά με τη μεγαλύτερη αποζημίωση προς το Δήμο για κάθε παραδιδόμενο όχημα. 
 Σε περίπτωση ισοψηφίας, αξιολογούνται περαιτέρω τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της 

εταιρείας. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση από την επιτροπή του 
διαγωνισμού. 

 Σε περίπτωση συμμετοχής μόνο μίας επιχείρησης στη δημοπρασία η Επιτροπή Διαγωνισμού θα 
δέχεται προσφορά οπωσδήποτε ανώτερη από την αρχικώς ορισθείσα. 

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της 
επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. 
Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής εγγράφως 
να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας σαράντα οχτώ (48) ωρών. 
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Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος 
πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, με ελάχιστο όριο προσφοράς το επ’ ονόματι του κατακυρωθέν ποσό 
και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής. 

ΑΡΘΡΟ 9 
Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και 
το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της 
κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 
Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού αν το κρίνει ασύμφορο και να μην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει 
τον διαγωνισμό λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή για άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο 
πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμιά αξίωση ή δικαίωμα 
αποζημίωσης κατά του Δήμου λόγω μη εγκρίσεως του πρακτικού της δημοπρασίας από το κατά το νόμο 
αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του. 
Η κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας, για έλεγχο ως προς την νομιμότητα της, κατά τις διατάξεις των άρθρων 148 &149 του 
Ν.3463/2006. 
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της 
δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη 
αρμοδιότητα. 

ΑΡΘΡΟ 10 
Ενστάσεις κατά του τρόπου διενέργειας της δημοπρασίας κατατίθενται στη Επιτροπή Διενέργειας 
Δημοπρασιών μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ή την 
επόμενη της ανακοίνωσης του αποτελέσματος, στις περιπτώσεις εξετάσεως και αξιολογήσεως των 
προσφορών, και μόνο από εκείνους που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, 
στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 11 
Ο τελευταίος πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν: 
α. δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία. 
β. αρνηθεί να υπογράψει την σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 12 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν της 
κατακυρωτικής απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του 
για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει θα 
καταπέσει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος 
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αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της 
δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. Πάντως η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά υπό 
τον όρο της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την Οικονομική επιτροπή. Εάν ο 
ανάδοχος αποβιώσει ή τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή δικαστική απαγόρευση πριν να υπογραφεί η 
σύμβαση, ο διαγωνισμός θεωρείται ως μη γενόμενος. 

ΑΡΘΡΟ 13 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν 
πλειοδότης, ήτοι: 
α) Εάν ουδείς εμφανισθεί 
β) Εάν ουδείς από τους εμφανισθέντες καταθέσει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών ώστε 
κανείς να μην περάσει στο δεύτερο στάδιο της δημοπρασίας ήτοι στην πλειοδοτική διαδικασία. 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν: 
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος 
αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας 
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να 
υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση 
γ) όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της 
δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της 
σύμβασης. 
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του 
εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, 
δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. 
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης 
στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας 
της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. 
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την 
προηγούμενη δημοπρασία. 

ΑΡΘΡΟ 14 
Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από την 
σύμβαση που θα υπογραφεί εκ της διαδικασίας αυτής από τον αντισυμβαλλόμενο σε οποιονδήποτε 
τρίτο. 

ΑΡΘΡΟ 15 
Ο πλειοδότης θα καταβάλλει χωρίς καμία άλλη όχληση από τον Δήμο το συμφωνημένο και 
αναγραφόμενο στη σύμβαση ποσό για κάθε παραδοτέο ΟΤΚΖ εντός των πέντε (5) πρώτων ημερών κάθε 
μήνα από την υπογραφή της συμβάσεως, εξαιρουμένων των οχημάτων που επιστρέφονται στους 
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ιδιοκτήτες. Αυτό αποδεικνύεται από την εταιρία με αντίγραφο δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον 
ιδιοκτήτη που η εταιρία οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 
Σε περίπτωση μη προσήκουσας καταβολής των οφειλομένων, ήτοι: 
α. Άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν του δεκαπενθημέρου της καταβολής των οφειλομένων, 
β. Αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλομένων, 
γ. Διαφωνία σχετικά με το ύψους του οφειλομένου ποσού ανά μήνα, με αποτέλεσμα τη μη καταβολή των 
οφειλομένων, 
ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, από την ημέρα της επιδόσεως 
σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να δικαιούται καμίας μορφής αποζημίωση ή τυχόν να 
δύναται να αίρει άλλη αξίωση κατά του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 16 
Η παράβαση από τον αντισυμβαλλόμενο και ενός μόνον όρου της σύμβασης αποτελεί λόγο έκπτωσής 
του από τη σύμβαση και κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική 
παρέμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 17 
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη 
διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Δημοτικού Καταστήματος Λαυρεωτικής. 
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του νομού και θα αναρτηθεί στο 
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΙΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr. 

ΑΡΘΡΟ 18 

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, (οδός 
Κουντουριώτη αριθ. 1 , Λαύριο)  κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.  
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση τους,  
που υποβάλλεται στην ανωτέρω διεύθυνση. 
 
ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή – μείωση μισθώματος ακινήτου Αγγελικής Παπανικολάου (Ιωάννη 
Ραφαήλ Κολιαδήμα) 
Αρ. Απόφ.: 52/2015 

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 «αναπροσαρμογής – μείωσης 

μισθώματος ακινήτου Αγγελικής Παπανικολάου (Ιωάννη Ραφαήλ Κολιαδήμα)», έθεσε υπόψη των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Κατόπιν διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου, εκμισθώθηκε ένα ακίνητο στο 
Ο.Τ. 54 της πόλης Κερατέας, στη συμβολή των οδών Μπουμπουλίνας & Όθωνος, συνολικής επιφάνειας 
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115,00 τ.μ. Το σχετικό συμφωνητικό ισχύει από 10.04.2012 και για πέντε (5) έτη, με δυνατότητα 
παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, συμφωνούντων αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών. 

Το μηνιαίο μίσθωμα είχε αρχικώς οριστεί σε 800,00 ευρώ, πλέον χαρτοσήμου 3,6% και στη 
συνέχεια, μετά την εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.4081/2012, σε 720,00 ευρώ πλέον χαρτοσήμου 3,6%.  

Με το αρ. πρωτ:2262/06.02.2015 έγγραφό μας προς την κα Παπανικολάου (ενεργούσα ως  
ασκούσα τη γονική μέριμνα επί του ανήλικου τέκνου της Ιωάννη Ραφαήλ Κολιαδήμα) αιτηθήκαμε νέα 
μείωση του ύψους του μηνιαίου μισθώματος και συγκεκριμένα σε 580,00 ευρώ μηνιαίως, πλέον 
χαρτοσήμου, το οποίο και αποδέχθηκε με το αρ. πρωτ:3552/26.02.2015 απαντητικό έγγραφό της. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με την αναπροσαρμογή – μείωση του μισθώματος του εν λόγω ακινήτου. 

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

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

- το αρ. πρωτ: 2262/06.02.2015 έγγραφο Δημάρχου Λαυρεωτικής 

- το αρ. πρωτ:3552/26.02.2015 εισερχόμενο έγγραφο 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

τη μείωση του μηναίου καταβαλλόμενου μισθώματος για το ακίνητο που νοικιάζει ο Δήμος από τον 
Ιωάννη Ραφαήλ Κολιαδήμα στην πόλη της Κερατέας και ειδικότερα στο Ο.Τ. 54 και στη συμβολή των 
οδών Μπουμπουλίνας & Όθωνος, συνολικής επιφάνειας 115,00 τ.μ., στο ποσό των 580,00 ευρώ, πλέον 
χαρτοσήμου 3,6%. 
 
ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου 
Λαυρεωτικής επί της από 29.12.2014 προσφυγής της ΔΕΗ και εκπροσώπησής του κατά τη 
δικάσιμο της 02.04.2015 
Αρ. Απόφ.: 53/2015 

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 υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της από 29.12.2014 προσφυγής 

της ΔΕΗ και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 02.04.2015», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την από 29.12.2014 προσφυγή που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ζητά την ακύρωση των πράξεων του Δήμου 
Λαυρεωτικής για τη βεβαίωση των εγγραφών της στον χρηματικό κατάλογο για ποσά συνολικού ύψους 
265.043,68 ευρώ, που αφορούν τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και τον φόρο 
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ηλεκτροδοτούμενων χώρων προκειμένου για το οικονομικό έτος 2009. Δικάσιμος για τη συζήτηση της 
ως άνω προσφυγής έχει ορισθεί η 2 Απριλίου 2015. 

Σύμφωνα με τους ειδικότερους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας εταιρείας η επιβολή των ως 
άνω δημοτικών φόρων και τελών παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 8 του Ν. 4178/2013, περί 
ρύθμισης των αυθαιρέτων κατασκευών, βασίζεται σε εσφαλμένο υπολογισμό της επιφάνειας των χώρων 
και σε πλημμελή κατανομή τους μεταξύ των πρώην Δήμων Κερατέας και Λαυρίου, παραλλήλως δε 
παραβιάζει τις αρχές της ανταποδοτικότητας και της ίσης μεταχείρισης. 

 Οι ανωτέρω ισχυρισμοί της προσφεύγουσας εταιρείας είναι σοβαροί και χρήζουν ιδιαίτερα 
προσεκτικής αντιμετώπισης. Επίσης, από την εξέλιξη της υποθέσεως θα εξαρτηθεί, επί της ουσίας, η 
επιβολή και η είσπραξη των αντίστοιχων δημοτικών φόρων και τελών που θα επιβληθούν εκ μέρους του 
Δήμου σε βάρος της ίδιας προσφεύγουσας, προκειμένου για τα οικονομικά έτη που ακολουθούν το 
επίδικο οικονομικό έτος (2009), αλλά και σε βάρος εκατοντάδων άλλων περιπτώσεων όπου τίθενται 
παρόμοια ζητήματα, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή εν προκειμένω του Ν. 4178/2013 για τη ρύθμιση 
των αυθαιρέτων κατασκευών. 

Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης προτείνεται η ανάθεση της εκπόνησης του νομικού 
υπομνήματος που θα κατατεθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί της ως άνω προσφυγής 
και, αφετέρου, η εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση της υποθέσεως από δικηγορική εταιρεία 
με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία. 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010, τεύχος Α’), η Οικονομική Επιτροπή 
είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Μεταξύ των 
αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με την παρ.1 περ.ε, αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή 
δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα 
του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1, περ.ε 
του Ν.3852/2010, την από 29.12.2014 προσφυγή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., η οποία 
επιδόθηκε στο Δήμο στις 20.02.2015 και μετά από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α - Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, 
βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Απ. Παπακωνσταντίνου – Ν. Χλέπας και 
Συνεργάτες», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμ. 30-32, Κολωνάκι, να υποβάλει 
εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής υπόμνημα επί της από 29.12.2014 και με αριθμ. κατ. 
ΠΡΦ1742/29.12.2014 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η 
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., καθώς και να παρασταθεί 
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και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 2ας Απριλίου 
2015 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε θα συζητηθεί η υπόψη προσφυγή.  
Β - Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 
σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
 
ΘΕΜΑ: Ορισμός ορκωτού λογιστή για τη σύνταξη έκθεσης στα πλαίσια της απόφασης για τη 
διαδικασία απόσχισης της υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης 
Αρ. Απόφ.: 54/2015 

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 λογιστή για τη 

σύνταξη έκθεσης στα πλαίσια της απόφασης για τη διαδικασία απόσχισης της υπηρεσίας ύδρευσης – 

αποχέτευσης», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
  Με την υπ’ αριθμ.225/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η επέκταση 
αρμοδιότητας και η διεύρυνση των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής «ΔΕΥΑΤΗΛ» στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του 
Δήμου Λαυρεωτικής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 109 του Ν.3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και η τροποποίηση του καταστατικού της. 

Στα πλαίσια της απόφασης αυτής είναι αναγκαία η σύνταξη έκθεσης ενεργητικού – παθητικού 
που προκαλείται από τη διαδικασία απόσχισης των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας ύδρευσης – 
αποχέτευσης του Δήμου Λαυρεωτικής στη ΔΕΥΑΤΗΛ. 

Για το λόγο αυτό ζητήθηκε προσφορά από την εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί 
Λογιστές), η οποία με την από 20.02.2015 επιστολή της ζήτησε ως αμοιβή για τη διενέργεια της ανωτέρω 
εργασίας το ποσό των 3.500,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 4.305,00 ευρώ. 

Με βάση τα ανωτέρω ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με τη λήψη απόφασης για τον ορισμό ορκωτού λογιστή για τη σύνταξη έκθεσης 
στα πλαίσια της απόφασης για τη διαδικασία απόσχισης της υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης.  

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

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

- την υπ’ αριθμ.225/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

- την από 20.02.2015 προσφορά της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ, η οποία πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με αριθμό 
3554/26.02.2015 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Ορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές, μετόχους της ΣΟΛ ΑΕ, κ.κ. Φρατζέσκο Μάρκο, Α.Μ. ΣΟΕΛ 
15101, ως τακτικό ελεγκτή και Παρίση Ευαγγελία, Α.Μ. ΣΟΕΛ 25221, ως αναπληρωματικό ελεγκτή για 
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τη σύνταξη έκθεσης ενεργητικού – παθητικού στα πλαίσια της απόφασης για τη διαδικασία απόσχισης 
των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Λαυρεωτικής στη ΔΕΥΑΤΗΛ. 
Β. Καθορίζει την αμοιβή τους στο ποσό των 3.500,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 4.305,00 ευρώ. 
Γ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 25-6115 του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2015. 
Δ. Η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος του ανωτέρω ΚΑ θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση 
της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 55/2015 

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/09.03.2015 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/09.03.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015, όπως αναφέρονται κατωτέρω: 

Α/Α Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ Π. Α.Υ. 

1 
25-6662.003 

Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την τοποθέτηση 
υδραυλικών παροχών, εντός σχεδίου πόλης 
Κερατέας 5.000,00 € 4.631,00 € Α-346 

2 25-7135.003 

Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την τοποθέτηση 
υδραυλικών παροχών, εντός σχεδίου πόλης 
Κερατέας 25.000,00 € 3.991,30 € Α-347 

3 10-6691 
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού (επαναψήφιση 
σύμφωνα με την 678/2014 απόφαση Δημάρχου) 5.000,00 € 2.984,60 € Α-348 
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4 30-7341.005 

Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου επιστημονικού 
συμβούλου υποστήριξης παρεμβάσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο Δημαρχείου 
Λαυρίου στο πλαίσιο του έργου : "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ"  382.992,00 € 5.000,00 € Α-349 

5 30-6463 Δημοσίευση ανακοίνωσης Τεχνικής Υπηρεσίας 1.500,00 € 110,00 € Α-350 

6 30-7331.006 
Αντικατάσταση πολυκαρμπονικών φύλλων ΕΠΑΛ 
Λαυρίου 12.500,00 € 12.493,73 € Α-351 

7 00-6111 Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων 34.000,00 € 14.000,00 € Α-352 

8 35-6692 Προμήθεια φυτών εξωτερικού χώρου 4.000,00 € 120,00 € Α-353 

9 10-6261.001 

Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου για τη 
συντήρηση του Δημοτικού Καταστήματος 
Λαυρεωτικής 5.000,00 € 660,00 € Α-354 

10 30-6662.003 
Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες των 
συνεργείων του Δήμου 15.000,00 € 1.000,00 € Α-355 

11 10-6265 
Ετήσια σύμβαση συντήρησης φωτοτυπικών 
μηχανημάτων 2.000,00 € 550,00 € Α-356 

12 35-6693 
Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού και 
λιπασμάτων 1.000,00 € 950,00 € Α-357 

13 15-7331.005 
Συντήρηση - ελαιοχρωματισμός Παλαιού 
Μηχανουργείου 7.500,00 € 7.500,00 € Α-358 

 
ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 56/2015 

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 «αποδέσμευσης ποσών από 

αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τη 
ΔΥ/09.03.2015 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  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

1.  20-7131.009 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 10.900,00 Α-339 Α-359 

2.  20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 2.906,55 Α-171 Α-360 

 
Η Οικονομική Επιτροπή 
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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/09.03.2015 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  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

3.  20-7131.009 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 10.900,00 Α-339 Α-359 

4.  20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 2.906,55 Α-171 Α-360 

 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Σταύρος Κρητικός 
 
Ευφροσύνη Σίνη 
 
Ηλίας Στουραΐτης 
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