
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 1 από 88 

  
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  1 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 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016  
Ημερομηνία συνεδρίασης  : 20 Ιανουαρίου 2016 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τετάρτη, ώρα 17:30 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 15.01.2016 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Παναγιώτης 
Τσίκλος,  Δημήτρης Δράκος (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού Ηλία Στουραΐτη) 
Απόντα μέλη  : 2 
Κωνσταντίνος Λεβαντής, Λάμπρος Μπουκουβάλας 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Πάγια εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:1/2016    

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

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

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

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον κο Αλέξανδρο Ηρ. Τσώνο, Νομικό Σύμβουλο του 
Δήμου Λαυρεωτικής επί πάγια αντιμισθία, δικηγόρο παρ’ αρείω Πάγω, (ΑΜ ΔΣΑ 7179), κάτοικο Λαυρίου 
Αττικής, όπως:  
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(α) εκπροσωπεί το Δήμαρχο και το Δήμο Λαυρεωτικής, παριστάμενος ενώπιον πάντων των Πολιτικών, 
Ποινικών ή και Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου 
Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δικαστικές υποθέσεις του 
Δήμου Λαυρεωτικής και για την υποστήριξη των δικαιωμάτων και συμφερόντων του καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους 2016. 
(β) εκπροσωπεί το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κο Δημήτριο Λουκά του 
Ευαγγέλου, ενώπιον οποιουδήποτε συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής για την υπογραφή 
συμβολαίων ή άλλων πράξεων οποιασδήποτε μορφής και περιεχομένου. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου εφέσεως κατά της υπ’ 
αριθμ.2492/2015 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Μ. Κουτσουνάκη – Β. 
Λιάγκη) 
Αρ. Απόφ.:2/2016    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «άσκησης ή μη ένδικου μέσου 

εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 2492/2015 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών», έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τη με αριθμ. πρωτ: 61/05.01.2016 γνωμοδότηση του 
Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία έχει ως κατωτέρω: 
«Α. Δυνατότητα έφεσης - αναίρεσης  
Σύμφωνα με το άρθρο 518 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας «Αν ο εκκαλών διαμένει στην Ελλάδα, η 

προθεσμία της έφεσης είναι τριάντα ημέρες …., η προθεσμία αρχίζει από την επίδοση της απόφασης 

που περατώνει τη δίκη» 

Της σύμφωνα με το άρθρο 553 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας « 1. Αναίρεση επιτρέπεται  μόνο κατά 

των αποφάσεων που δεν μπορούν να προσβληθούν με ανακοπή ερημοδικίας και έφεση…» 

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 564 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας « 1. Αν ο αναιρεσείων διαμένει στην 

Ελλάδα, η προθεσμία της αναίρεσης είναι τριάντα ημέρες και αρχίζει από την επίδοση της απόφασης…» 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο Δήμος έχει προθεσμία τριάντα ημερών από την επίδοση της  απόφασης 

για να ασκήσει έφεση  και στη συνέχεια, εάν περάσει η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης και 

τελεσιδικήσει η απόφαση, έχει τριάντα ημέρες προθεσμία από την τελεσιδικία της απόφασης για να 

ασκήσει αναίρεση. Και αυτό διότι η προθεσμία ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως κατά αποφάσεως που 

εκδόθηκε στον πρώτο βαθμό, και ανεξάρτητα αν εκδόθηκε ερήμην ή αντιμωλία, δεν συντρέχει με την 

προθεσμία ασκήσεως εφέσεως κατ’ της.  Η πρώτη  ηρεμεί κατά τη  διάρκεια της δεύτερης και αρχίζει από 

τότε που έληξε η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης οπότε η πρωτόδικη απόφαση τελεσιδίκησε.  

Ως εκ τούτου κατά της υπ’αριθμ. 2492/2015 απόφασης που αφορά στις πρώην εργαζόμενες στο Δήμο 

κ.κ. Μαρία Μιχ. Κουτσουνάκη και Βασιλική Σπυρ. Λιάγκη και η οποία επιδόθηκε στον Δήμο Λαυρεωτικής  
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την 23.12.2015 (αρ. πρωτ:24281/23.12.2015), ο Δήμος έχει προθεσμία ασκήσεως της έφεσης μέχρι την 
22.01.2015  και στη  συνέχεια άρχεται η τριανταήμερη προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως. 

 
Β. Υποχρέωση ή μη του Δήμου εξάντλησης των ένδικων μέσων. 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 (Οικονομική Επιτροπή – αρμοδιότητες) παρ. 1 στοιχείο ιγ΄,η  οικονομική 

επιτροπή «αποφασίζει για την άσκηση όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων». Από τη 

διατύπωση του εν λόγω άρθρου προκύπτει ότι έγκειται στη διακριτική  ευχέρεια της οικονομικής 

επιτροπής η άσκηση ή μη των ένδικων μέσων και δεν υφίσταται σχετική υποχρέωση εξάντλησής του. 

Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι : «Για της περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ «η απόφαση (σχετικά 

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

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

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

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

δίκης, εκτός από της περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου». 

Περαιτέρω, ενημερώνω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών (Δ/νση Οργάνωσης και  Λειτουργίας ΟΤΑ – Τμήμα 

Προσωπικού ΟΤΑ) έχει αποστείλει της της ΟΤΑ  το με αριθμ. πρωτ. : οικ. 129/31-12-2013 έγγραφό του 

με θέμα : 

«Άσκηση ενδίκων μέσων από τους ΟΤΑ». Στο έγγραφο αυτό επισημαίνεται ότι πρέπει να εξαντλούνται 

τα ένδικα μέσα σε περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί αποφάσεις υπέρ συμβασιούχων, επειδή απαγορεύεται 

η μετατροπή των συμβάσεών της σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 7-8 του 

Συντάγματος. (Η ισχύς του συγκεκριμένου άρθρου αρχίζει την 18-4-2001/ΦΕΚ Α΄ 85/2001). 

Εν προκειμένω σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’αρίθμ.2492/2015 δικαστικής απόφασης που 
αφορά τις ανωτέρω πρώην εργαζόμενες Μ. Κουτσουνάκη και Β. Λιάγκη, το δικαστήριο: 
1) Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων. 

2) Δέχεται την αγωγή. 

3) Αναγνωρίζει ότι  οι ενάγουσες συνδέονται με τον εναγόμενο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 

αορίστου χρόνου. 

4) Αναγνωρίζει την ακυρότητα της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας τους. 

5) Υποχρεώνει τον εναγόμενο να  επαναπροσλάβει τις ενάγουσες, να αποδέχεται τις προσηκόντως 

προσφερόμενες υπηρεσίες τους και να τις απασχολεί στη θέση, την ειδικότητα και με τις αποδοχές που 

αντιστοιχούν εκ του νόμου με αυτήν την υπηρεσιακή ένταξη και εξέλιξη, λαμβανομένων υπόψη και των 

λοιπών τυπικών προσόντων. 

6) Απαγγέλει σε βάρος του εναγόμενου χρηματική ποινή 100 ευρώ για κάθε ημέρα άρνησης αποδοχής 

των υπηρεσιών των εναγουσών και καταβολής των νόμιμων αποδοχών τους. 

7) Κηρύσσει την ανωτέρω καταψηφιστική διάταξη προσωρινά εκτελεστή. 
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8) Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη των διαδίκων μεταξύ αυτών. 

Όσον αφορά κατά πόσον είναι για τον Δήμο υποχρεωτική η άσκηση έφεσης κατά των ανωτέρω 

αποφάσεων γεννάται ερμηνευτικό ζήτημα κατά πόσον οι συγκεκριμένες υποθέσεις  εμπίπτουν στην 

κατηγορία των υποθέσεων που αφορούν μισθολογικές παροχές, σύμφωνα με το  άρθρο 72 παρ. 2 του 

Ν. 3852/2010, καθότι με την αγωγή του ο ενάγων δεν ζητά πρόσθετες μισθολογικές παροχές (π.χ. 

επιδόματα, υπερωρίες, μετάβαση σε ανώτερο  μισθολογικό κλιμάκιο), αλλά ζητά να αναγνωριστεί η 

εγκυρότητα της σύμβασής του ως σύμβασης αορίστου χρόνου και να υποχρεωθούμε να αποδεχόμαστε 

της υπηρεσίες του.  

Η υποχρέωση αυτή πράγματι γεννά και υποχρέωση καταβολής μισθού, ο οποίος, εν  προκειμένω, 

δίδεται ως υποχρεωτικό αντάλλαγμα για την παροχή της εργασίας του μισθωτού, την οποία μάλιστα 

υποχρεούμαστε να αποδεχθούμε και για εργασία την οποία ήδη ο Δήμος έχει συνομολογήσει ότι είναι 

προς το συμφέρον του, καθώς οι ενάγουσες κάλυπταν πάγιες  και διαρκείς ανάγκες και όχι ως πρόσθετη 

μισθολογική παροχή  (αντίθετα 69/2011 ΕΣ ΠΡΑΞΗ-Τμ. Ι που έχει υπαγάγει τις ανωτέρω υποθέσεις στην 

κατηγορία των μισθολογικών). 

Επίσης υπάρχει και το ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που πρέπει να ληφθεί υπόψη. 

Επί της ουσίας της υπόθεσης υπάρχει δυνατότητα να ασκηθεί έφεση και να προσβληθεί η  απόφαση ως 

μη νόμιμη, καθώς από το άρθρο 103 παρ.8 απαγορεύεται η από το νόμο μονιμοποίηση προσωπικού, 

που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η μετατροπή των συμβάσεών του  σε αορίστου χρόνου. Σύμφωνα με 

τους κανόνες τους οποίους διατύπωσε ο κοινός νομοθέτης με τις  διατάξεις που περιλαμβάνονται στα 

άρθρα 21 παρ. 1,2 του Ν. 2190/1994 σε συνδυασμό και με το άρθρο 103 του Συντάγματος υπάγεται τόσο 

το προσωπικό που συνδέεται με το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα άλλα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα με υπαλληλική σχέση  δημοσίου δικαίου, όσο και το προσωπικό που προσλαμβάνεται 

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου για την πλήρωση οργανικών θέσεων. 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, που συνάπτονται από 

την ισχύ των εν λόγω διατάξεων των άρθρων 103 του Συντάγματος και 21 του Ν. 2140/1994 με το 

Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και  όλους του λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν μπορούν να 

μετατραπούν σε  συμβάσεις αορίστου χρόνου, έστω και εάν αυτές καλύπτουν πάγιες και διαρκείς και όχι  

πρόσκαιρες ή απρόβλεπτες ανάγκες.   

Δεν είναι δυνατή η εκτίμηση των συμβάσεων αυτών  κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό της έννομης σχέσης 

κατά τη διαδικαστική διαδικασία, ως  συμβάσεων αορίστου χρόνου στην περίπτωση που καλύπτουν 

πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αφού ο εργοδότης, βάσει των ως άνω διατάξεων, δεν έχει πλέον ευχέρεια 

για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Επιπλέον σύμφωνα με την ανωτέρω άποψη δεν είναι 

δυνατή  υπό την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 103 του Σ. και του άρθρου 21 του Ν. 2190/199, η  

εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 2112/1920. 
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Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη ρήτρα 5 του παραρτήματος της Οδηγίας 1999/70/Ε.Κ. του  Συμβουλίου 

της 28-6-1999 ορίζεται ότι για να αποτραπεί η κατάχρηση που μπορεί να προκύψει  από τη 

χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, τα κράτη-μέλη όταν 

δεν υπάρχουν ισοδύναμα νομοθετικά μέτρα για την πρόληψη των  καταχρήσεων, λαμβάνουν κατά τρόπο 

που να λαμβάνει υπόψη της ανάγκες ειδικών τομέων ή  και κατηγοριών εργαζομένων, ένα ή περισσότερα 

από τα αναφερόμενα μέτρα. Ο εθνικός  νομοθέτης εξειδίκευσε της συνθήκες αυτές με τα Π.Δ. 81/2003 

και 164/2004, από τα οποία το  δεύτερο αναφέρεται της εργαζομένους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου 

χρόνου στον δημόσιο τομέα. 

Ενόψει των ανωτέρω συνταγματικών διατάξεων και της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας  με την 

Οδηγία 1999/70/Ε.Κ. του Συμβουλίου της Ε.Ε., η οποία κατά την ανωτέρω άποψη δεν επιβάλλει το 

χαρακτηρισμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, έστω και αν αυτές καλύπτουν πάγιες και 

διαρκείς ανάγκες, ως συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου, η διάταξη  του άρθρου 8 του Ν. 2112/1920 

ούτε κατ’ επιταγή της Οδηγίας της έχει εφαρμογή κατά το  μετά την έναρξη της ισχύος του Π.Δ. 164/2004 

χρονικό διάστημα (Ολ. ΑΠ 19 και 20/2007 Δνη  48/992, ΑΠ 64/2010). 

    Επιπρόσθετα αναφορικά με το στοιχείο της υπ’ αριθμ. 2492/2015 δικαστικής απόφασης, το οποίο 

προβλέπει την υποχρέωση καταβολής εκ μέρους του Δήμου στις ενάγουσες  χρηματικής ποινής ο Δήμος 

κατ’ αρχήν δεν δύναται να παραιτηθεί από την άσκηση των ενδίκων μέσων και τούτο επειδή 

δημιουργείται απαίτηση χρηματικής φύσεως κατά του Δήμου. 

Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι, σχετικά με τα προβλεπόμενα στο διατακτικό της υπό  εξέταση δικαστικής 

απόφασης,  με την οποία δημιουργείται χρηματική απαίτηση κατά του Δήμου,  δεν είναι δυνατή η 

παραίτηση από την άσκηση ένδικων μέσων εκ μέρους του Δήμου, εκτός αν  ο αντίδικος παραιτηθεί ρητά 

από κάθε αξίωση και απαίτηση του, οικονομικής, χρηματικής, περιουσιακής φύσης, που αφορά την 

εργασιακή του σχέση με τον Δήμο Λαυρεωτικής, στην οποία αναφέρεται η υπ’ αριθμ. 2492/2015 

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Ενδεικτικά αναφέρεται η απειλούμενη  χρηματική 

ποινή 100,00 ευρώ, για κάθε μέρα μη συμμόρφωσης στην εν λόγω δικαστική απόφαση, παντός είδους 

απαιτήσεις που αφορούν στη μισθοδοσία, επιδόματα, δώρα και εν γένει κάθε άλλη οικονομική, 

χρηματική, περιουσιακή αξίωση που απορρέουν από την ανωτέρω  εργασιακή του σχέση με τον Δήμο 

Λαυρεωτικής. 

Κατόπιν των ανωτέρω πιθανολογείται ότι εάν ασκηθεί έφεση, αυτή πιθανόν να ευδοκιμήσει. 

Στην περίπτωση πάντως που ληφθεί απόφαση να μην ασκηθεί έφεση, τότε θα πρέπει οι ενάγουσες να 

προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το ακόλουθο περιεχόμενο: 

«Έχοντας πλήρως τούτο το δικαίωμα και μην έχοντας μεταβιβάσει, εκχωρήσει, ενεχυριάσει ή άλλως 

πως δεσμεύσει της όφελος οποιουδήποτε τρίτου φυσικού η νομικού προσώπου τις  κάτωθι σχετικές 

αξιώσεις, μην έχοντας παραιτηθεί από δικαίωμα συμβιβασμού ή άλλως 
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δεσμευτεί σχετικώς και μην έχοντας οι αξιώσεις αυτές συντηρητικός ή αναγκαστικώς κατασχεθεί, με το 

παρόν ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΙ ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε είδους ανείσπρακτους  μισθούς υπερημερίας, 

έξοδα κίνησης, επιδόματα αδείας, δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, από το επίδομα των 176 ευρώ και 

κάθε άλλο επίδομα αναδρομικά, από οποιαδήποτε αξίωση όπως αποζημίωση και γενικώς από κάθε 

άλλη μισθολογική και χρηματική απαίτηση, όποια μορφή και  ονομασία έχει και η οποία τυχόν πηγάζει 

άμεσα ή έμμεσα, από τη σχέση εργασίας μου με τον Δήμο Λαυρεωτικής και αναφέρεται σε όλο το 

χρονικό διάστημα προ της κατατάξεως μου σε  προσωποπαγή θέση εργασίας αορίστου χρόνου, 

σύμφωνα με το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μου, είτε οι ως άνω αξιώσεις έχουν 

επιδικασθεί ήδη υπέρ μου με δικαστική  απόφαση είτε όχι.  

Επιπλέον, ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΙ από της γεγενημένους τόκους αυτών των  απαιτήσεων και από τα τυχόν 

επιδικασθέντα δικαστικά έξοδα, στα οποία προέβησαν για την διεκδίκηση της. Τέλος, ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΙ από 

το δικαίωμα εγέρσεως αγωγής, άσκησης τακτικού ή έκτακτου ενδίκου μέσου και από κάθε εν γένει 

δικαστική επιδίωξη μου προκειμένου περί καταδίκης του Δήμου Λαυρεωτικής  για της ανωτέρω 

μισθολογικές απαιτήσεις μου καθώς και από την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων που έχουν 

εκδοθεί υπέρ μου. Κατόπιν της παραίτησης της ΔΗΛΩΝΩ ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρώ καμία 

άλλη αξίωση και για οποιαδήποτε αιτία από τον Δήμο Λαυρεωτικής για το ως άνω χρονικό διάστημα, 

ήτοι από την έναρξη της σχέσης εργασίας μου με τον Δήμο και μέχρι την κατάταξή μου στην 

προσωποπαγή θέση.» 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι οι κ.κ. Μαρία 
Κουτσουνάκη και Βασιλική Λιάγκη κατέθεσαν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής υπεύθυνες 
δηλώσεις του Ν.1599/1986, οι οποίες πρωτοκολλήθηκαν με αριθμούς 874/20.01.2016 και 
873/20.01.2016 αντίστοιχα, των οποίων το περιεχόμενο είναι σύμφωνο με όσα αναφέρθηκαν στην 
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με την άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 
2492/2015 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

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

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

− Την υπ’ αριθμ.2492/2015 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών 
διαφορών) 

− Τη με αριθμ. πρωτ: 61/05.01.2016 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

− Τις υπ’ αριθμ. πρωτ: 873/20.01.2016 και 874/20.01.2016 υπεύθυνες δηλώσεις που κατέθεσαν 
οι ενάγουσες 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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αποφασίζει  ομόφωνα  
τη μη άσκηση του ένδικου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ.2492/2015 απόφασης Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών): 
(α) διότι η ανωτέρω απόφαση αναγνωρίζει ότι η εργασιακή σχέση των εναγουσών (Μαρία Κουτσουνάκη, 
Βασιλική Λιάγκη) με τον εναγόμενο συνιστά από την αρχική πρόσληψη μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και 
(β) διότι οι ενάγουσες προσκόμισαν υπεύθυνες δηλώσεις, σύμφωνες με το περιεχόμενο που αναφέρεται 
στη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαυρεωτικής, κου Αλέξανδρου Τσώνου. 

 
ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση 
Δημοτικής Επιχείρησης «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Λ.»  και του Δήμου Λαυρεωτικής σε αστική υπόθεση της 
εταιρείας ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG Α.Ε., ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στη δικάσιμο 
της 27.01.2016 
Αρ. Απόφ.: 3/2016 

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 της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Λ.»  και του Δήμου 

Λαυρεωτικής σε αστική υπόθεση της εταιρείας ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG Α.Ε., ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών, στη δικάσιμο της 27.01.2016», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG A.E.» άσκησε την από 04.02.2014 αγωγή 
(Γεν. αρ. κατ. 14538/2014 αρ. κατ. δικ. 290/2014) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
(Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών), κατά της υπό καθεστώς εκκαθάρισης Δημοτικής Επιχείρησης με 
την επωνυμία «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Λ.» και κατά του Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία μετ’ αναβολής εκδικάστηκε 
στις 13.05.2015. 

Με την υπ. αριθ. 336/2014 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα, όπως, ο 
δικηγόρος κ. Γεώργιος Κατσαμπέρης του Νικολάου (ΑΜ/ΔΣΑ 27245) με έδρα την Αθήνα, εκπροσωπήσει 
τόσο τον Δήμο Λαυρεωτικής όσο και την υπό καθεστώς εκκαθάρισης Δημοτική Επιχείρηση με την 
επωνυμία «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Λ.» για το ενιαίο της αντίκρουσης της ανωτέρω αγωγής της ανώνυμης εταιρείας 
με την επωνυμία «KAΠΕΡΩΝΗ BFG Α.Ε.» σε βάρος τους, κατά τη δικάσιμο της 11.11.2014 ή σε 
οποιαδήποτε άλλη από αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο. 

Η συζήτηση της υπόθεσης, η οποία αρχικώς είχε οριστεί για τη δικάσιμο της 11.11.2014, αναβλήθηκε 
με σκοπό να διερευνηθούν τυχούσες πιθανότητες για εξώδικο ή δικαστικό συμβιβασμό της εν λόγω 
υποθέσεως. Μετά την ανωτέρω αναβολή η ως άνω αγωγή εκδικάστηκε στις 13.05.2015 και εκδόθηκε η 
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με αριθμό 1697/2015 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία μισθωτικών διαφορών) 
με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας. 

Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG A.E.» 
άσκησε νέα αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Μισθωτικών 
Διαφορών) κατά της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Λ.» και κατά του Δήμου 
Λαυρεωτικής, με αριθμό κατάθεσης 100617/2835/2015. Το αιτούμενο ποσό με την ως άνω αγωγή 
ανέρχεται σε 860.670,34 ευρώ. 

Η συζήτηση της υπόθεσης, η οποία αρχικώς είχε οριστεί για τη δικάσιμο της 11.12.2015, ματαιώθηκε 
λόγω της αποχής των δικηγόρων, οπότε νέα δικάσιμος ορίστηκε η 27.01.2016. 

Με την από 30.12.2015 επιστολή του, η οποία πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 79/07.01.2016, ο 
πληρεξούσιος δικηγόρος ενημέρωσε το Δήμο σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης.  

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
προκειμένου να δοθεί στο δικηγόρο κο Γεώργιο Κατσαμπέρη ειδική πληρεξουσιότητα, ώστε να 
παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 27ης Ιανουαρίου 2016 
εκπροσωπώντας τη Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Λ.» και το Δήμο Λαυρεωτικής. 

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

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

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

− τη με αριθμό κατάθεσης 100617/2835/2015 αγωγή της εταιρείας «ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG A.E.» 

− την από 30.12.2015 εισήγηση του πληρεξούσιου δικηγόρου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εξουσιοδοτεί το δικηγόρο Γεώργιο Κατσαμπέρη του Νικολάου (ΑΜ/ΔΣΑ 27245), με έδρα στην Αθήνα, 
όπως παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία μισθωτικών διαφορών), 
προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής και την υπό εκκαθάριση Δημοτική Επιχείρηση με 
την επωνυμία «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Λ.», κατά την εκδίκαση της αγωγής της εταιρείας «ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG A.E.» 
στη δικάσιμο της 27ης Ιανουαρίου 2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη από αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο. 
Β. Η αμοιβή του Δικηγόρου θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 
σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 488/2015 
απόφασης Ειρηνοδικείου Λαυρίου  
Αρ. Απόφ.: 4/2016 
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Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά 

της υπ’ αριθμ. 488/2015 απόφασης Ειρηνοδικείου Λαυρίου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Ο κος Τσούκας Βασίλειος, κάτοικος Κερατέας Αττικής άσκησε κατά του Δήμου Λαυρεωτικής τη 
με αριθμό κατάθεσης 28/2015 αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου. Η αγωγή του εκδικάστηκε 
στις 22 Δεκεμβρίου 2015 και στις 13 Ιανουαρίου 2016 κοινοποιήθηκε στο Γραφείο Πρωτοκόλλου η υπ’ 
αριθμ.488/2015 απόφαση  Ειρηνοδικείου Λαυρίου με την οποία υποχρεώνεται ο Δήμος Λαυρεωτικής να 
καταβάλλει στον κο Τσούκα Βασίλειο, κάτοικο Κερατέας Αττικής, το ποσό των 6.399,93 ευρώ, με το 
νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοσή της και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως. 

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, ο κος Τσούκας πώλησε και παρέδωσε στο Δήμο 
τμηματικά στο διάστημα Μάρτιος – Μάϊος 2014, 80m3 σκυροδέματος τύπου C20-25, με συμφωνηθείσα 
τιμή μονάδος 65,04 ευρώ ανά m3, συνολικά 5.203,20 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 6.399,93 ευρώ, για 
το οποίο ακολούθως εκδόθηκε το υπ’ αριθμ.59/2014 τιμολόγιο πώλησης. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η Υπηρεσία 
δε διαθέτει κάποια αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να αντικρουσθεί η ουσιαστική βάση και τα 
πραγματικά περιστατικά όπως τα επικαλείται ο κος Τσούκας  στην αγωγή του.   

Για το λόγο αυτό, πρότεινε να μην ασκηθεί έφεση από τον Δήμο εναντίον της αριθμ.488/2015 
απόφασης Ειρηνοδικείου Λαυρίου, καθώς τυχόν άσκηση ενδίκου μέσου κατά της ανωτέρω απόφασης, 
απλώς θα καθυστερούσε την οριστική διευθέτηση του ζητήματος και θα ζημίωνε το Δήμο με επιπλέον 
τόκους. Επιπλέον, πρότεινε να ζητηθεί από τον ενάγοντα να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
να δηλώνεται ότι παραιτείται από την απαίτηση των τόκων. 

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, μελέτησε το σχετικό φάκελο, έχοντας υπόψη τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) τη μη άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ.488/2015 απόφασης Ειρηνοδικείου Λαυρίου, 
σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο σκεπτικό της παρούσας. 
(β) να καταθέσει ο ενάγων, Τσούκας Βασίλειος, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι 
παραιτείται από την απαίτηση των τόκων και ζητά την καταβολή μόνο του κεφαλαίου της ανωτέρω 
απόφασης, ήτοι 6.399,93 ευρώ. 
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την  αριθμ. 112/2015 αγωγή του κου Σ. Αντωνίου ενώπιον 
του Ειρηνοδικείου Λαυρίου κατά του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 5/2016 

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

αριθμ. 112/2015 αγωγή του κου Σ. Αντωνίου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου κατά του Δήμου 

Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Στις 13 Ιανουαρίου 2016 κοινοποιήθηκε στο Δήμο η από 31.12.2015 αγωγή ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Λαυρίου του κου Σωτηρίου Αντωνίου του Γεωργίου, κατοίκου Κερατέας Αττικής, με την 
οποία ζητά την καταβολή ποσού 9.853,96 ευρώ, νομίμως εντόκως για κάθε ένα από τα επιμέρους ποσά 
που αναφέρονται σε αυτή από την έκδοση του δελτίου αποστολής – τιμολογίου που αφορά το κάθε ένα 
ποσό και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επίδοσή της και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως. 

Το ποσό αυτό αφορά την αμοιβή του για την πώληση φυτών, λιπασμάτων, αρδευτικών υλικών, 
καθώς και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθαρισμού χόρτων, φυτέματος φυτών, τοποθέτησης 
αυτόματου ποτίσματος και συντήρησης φυτών και χλοοτάπητα. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι από την 
ανάγνωση της αγωγής προκύπτει ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής ανέθεσε στις 30 Αυγούστου 2013, 5 Μαρτίου 
2014 και 24 Μαρτίου 2014 στον κο Σωτήριο Αντωνίου την προμήθεια εμπορευμάτων και την παροχή 
υπηρεσιών. 

Επειδή η απαίτηση του κου Αντωνίου προκύπτει από τιμολόγια – δελτία αποστολής και 
πιθανολογείται η μη ευδοκίμηση άσκησης ενδίκων μέσων από το Δήμο, αφού τα ανωτέρω έχουν 
πράγματι εκτελεστεί, πρότεινε να μην παρασταθεί ο Δήμος κατά την εκδίκαση της αγωγής, εφόσον δεν 
υπάρχει λόγος αντιδικίας και προς αποφυγή περαιτέρω δικαστικών διενέξεων και καταβολής 
επιπρόσθετων δικαστικών εξόδων, υπό τον όρο της πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης του με την 
καταβολή μόνο του κεφαλαίου της αγωγής. 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) να μην παρασταθεί ο Δήμος Λαυρεωτικής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου κατά την εκδίκαση 
της υπ’ αριθμ.112/2015 αγωγής του κ. Σωτηρίου Αντωνίου κατά του Δήμου Λαυρεωτικής, στις 28 
Μαρτίου 2016 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, αφού δεν υπάρχει λόγος αντιδικίας καθώς, τόσο η 
προμήθεια των προϊόντων όσο και οι υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτήν, έχουν εκτελεστεί όπως 
βεβαιώνεται και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 
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(β) να καταθέσει ο ενάγων, Σωτήριος Αντωνίου, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι 
παραιτείται από την απαίτηση των τόκων και ζητά την καταβολή μόνο του κεφαλαίου της ανωτέρω 
αγωγής, ήτοι 9.853,96 ευρώ. 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών οικονομικού έτους 2016  
Αρ. Απόφ.: 6/2016    

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 υποχρεωτικών 

δαπανών οικονομικού έτους 2016», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων & Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΝΠ 26/26-8-15 (ΦΕΚ-102 Α/26-8-15) και το Ν. 
4038/12, (ΦΕΚ-14 Α/2-2-12) και ισχύει: 
«1. Οι δαπάνες είναι υποχρεωτικές και προαιρετικές. 

Υποχρεωτικές δαπάνες είναι: 

α) Τα έξοδα παράστασης, η αποζημίωση των συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής, καθώς και τα έξοδα κίνησης των 

προέδρων των τοπικών συμβουλίων. 

β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαμβανομένων και των κατ’ αποκοπή εξόδων κίνησης. 

γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζομένων. 

δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, κάθε είδους καύσιμο και ελαιολιπαντικό, τα 

ανταλλακτικά και η συντήρηση των μηχανημάτων και των οχημάτων, η κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών. 

ε) Τα μισθώματα των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες. 

στ) Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης. 

ζ) Τα τοκοχρεολύσια των δανείων. 

η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης των οχημάτων και των τελών κυκλοφορίας και 

διοδίων.»  

θ) Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων. 

ι) Οι δαπάνες υλοποίησης των συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας και των προγραμματικών 

συμβάσεων. 

ια) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων που ιδρύει κάθε Δήμος ή Κοινότητα, ως 

προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη. 

ιβ) Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την εξόφληση των 

εκκαθαρισμένων, σύμφωνα με το διατακτικό τους, οφειλών. 
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ιγ) Οι εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους. 

ιδ) Τα ποσά για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και η προμήθεια υλικών και τροφίμων για 

την άσκηση της αρμοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. 

ιε) Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών 

επιχειρήσεων. 

ιστ) Οι δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών, 

υπηρεσιών και μελετών. 

ιζ) Τα υλικά και το κόστος επισκευής βλαβών στο οδικό δίκτυο και στο δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, 

άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού, η επισκευή του εξοπλισμού των σχολείων, των παιδικών σταθμών και 

των παιδικών χαρών και η εν γένει συντήρηση αυτών, καθώς και οι δαπάνες για την προστασία του 

περιβάλλοντος και την πολιτική προστασία.» 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν.3463/06: 
 1. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου 

του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, μόνον ως προς 

την πληρωμή: 

α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158. 

β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων 

χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης 

εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον 

προϋπολογισμό του περασμένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και την 

καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών». 
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. 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών απέστειλε προς την 
Οικονομική Επιτροπή το με ημερομηνία 12.01.2016 έγγραφό της σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που 
είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016 και αφορούν 
δαπάνες πάγιου χαρακτήρα. 

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

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

− τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

− τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.3463/2006 
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− το ΔΥ/12.01.2016 έγγραφο 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  
εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Α/Α ΚΑ 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΠΟΣΟ  ΑΑΥ 

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

2 00-6031.002 Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων 58.656,00 Α-2 

3 00-6053.001 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙ. Υπαλλήλων 
ειδικών θέσεων,  αιρετών κ.λ.π 15.519,60 Α-3 

4 00-6053.005 Εργοδοτικές εισφορές Ταμείου Νομικών 5.300,00 Α-4 

5 00-6071. Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 8.500,00 Α-5 

6 00-6121. Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης  126.828,00 Α-6 

7 00-8211. Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές 4.104,00 Α-7 

8 00-8221.001 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών 4.619,76 Α-8 

9 00-8222. Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων 
Αντιδημάρχων 13.934,88 Α-9 

10 00-8231.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 41.957,08 Α-10 

11 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές 427.057,08 Α-11 

12 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 126.855,96 Α-12 

13 10-6021.005 Αποδοχές  υπαλλήλων αορίστου χρόνου σχολικών 
φυλάκων 87.823,68 Α-13 

14 10-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 54.103,76 Α-14 

15 10-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 11.582,88 Α-15 

16 10-6051.004 Εργοδοτική εισφορά[ορά .ΙΚΑ τακτικού προσωπικού 2.890,00 Α-16 

17 10-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ 149,55 Α-17 

18 10-6051.006 Εργοδοτική εισφορά Ταμείου Σύνταξης κοινοτικών 
υπαλλήλων 1.243,20 Α-18 

19 10-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  με σύμβαση αορίστου 
Χρόνου 31.966,40 Α-19 

20 10-6052.003 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ σχολικών φυλάκων 21.569,40 Α-20 
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21 10-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ 72.950,00 Α-21 

22 10-8221.001 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών 29.406,84 Α-22 

23 10-8224.001 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 3.207,24 Α-23 

24 10-8231.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 229.378,32 Α-24 

25 10-8242.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ συλλόγου κ.λ.π 840,00 Α-25 

26 15-6011.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων. 121.220,04 Α-26 

27 15-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων πρόγραμμα «Βοήθεια 
στο σπίτι» 26.194,80 Α-27 

28 15-6021.003 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Σχολείων 75.049,80 Α-28 

29 15-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ -ΤΥΔΚΥ 13.172,64 Α-29 

30 15-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ 2.979,36 Α-30 

31 15-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ 475,20 Α-31 

32 15-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές Υγειονομικού 807,84 Α-32 

33 15-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ 23.344,00 Α-33 

34 15-8221.001 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών 5.449,44 Α-34 

35 15-8224.001 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 553,76 Α-35 

36 15-8231.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 85.860,36 Α-36 

37 15-8242.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων συλλόγου κ.λ.π 264,00 Α-37 

38 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 866.878,68 Α-38 

39 20-6021.001 Τακτικές αποδοχές-με σύμβαση αορίστου χρόνου 108.345,48 Α-39 

40 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 120.888,00 Α-40 

41 20-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ τακτικού προσωπικού 3.854,52 Α-41 

42 20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 114.437,00 Α-42 

43 20-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 25.362,20 Α-43 

44 20-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ   με σύμβαση αορίστου 
χρόνου 30.546,48 Α-44 
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45 20-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου Προσωπικού ΙΚΑ 30.340,04 Α-45 

46 20-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ συμβάσεων έργου. 
συμφ.ν.4325/2015 56.480,64 Α-46 

47 20-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ 160.490,00 Α-47 

48 20-6117.001 Αμοιβές για συμβάσεις έργου  σύμφωνα με το 
Ν.4325/2015 198.624,00 Α-48 

49 20-8221.001 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών 84.678,32 Α-49 

50 20-8224.001 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 3.556,60 Α-50 

51 20-8231.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 588.663,52 Α-51 

52 20-8241. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων  24.694,20 Α-52 

53 20-8242.001 Κράτηση υπέρ συλλόγου εργαζομένων 1.320,00 Α-53 

54 20-8242.002 Κρατήσεις στις αποδοχές για δάνειο Ταχυδρομικού 
Ταμιευτήριο 2.923,20 Α-54 

55 30-6011.001 Τακτικές αποδοχές 118.071,24 Α-55 

56 30-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 51.396,84 Α-56 

57 30-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ 856,68 Α-57 

58 30-6051.003 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 8.734,56 Α-58 

59 30-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ 9.262,56 Α-59 

60 30-6051.008 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 2.535,36 Α-60 

61 30-6051.010 Εργοδοτική   ασφάλ. ΤΕΑΔΥ 629,52 Α-61 

62 30-6051.011 Εργοδοτική εισφορά υγειονομικού 1.441,92 Α-62 

63 30-6052.001 Εργοδοτική εισφορά .ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση 
αορίστου χρόνου 12.623,04 Α-63 

64 30-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ 17.508,00 Α-64 

65 30-6117.001 Αμοιβή γιατρού εργασίας 5.000,00 Α-65 

66 30-8221.001 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών 10.798,08 Α-66 

67 30-8224.001 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου 1.096,92 Α-67 

68 30-8231.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 69.890,04 Α-68 
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69 30-8242.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων κατάσχεση κ.λ.π 5.712,60 Α-69 

70 30-8242.002 Κράτηση υπέρ συλλόγου 216,00 Α-70 

71 30-8242.003 Απόδοση κράτησης ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 60,00 Α-71 

72 35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 83.061,12 Α-72 

73 35-6051.001 Εργοδοτική εισφορά  ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 10.382,76 Α-73 

74 35-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ 2.452,08 Α-74 

75 35-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ 14.590,00 Α-75 

76 35-8224.001 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου 319,80 Α-76 

77 35-8231.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 28.184,40 Α-77 

78 45-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 32.180,40 Α-78 

79 45-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 4.025,52 Α-79 

80 45-6051.002 Εργοδοτικές Εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 920,64 Α-80 

81 45-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ 5.836,00 Α-81 

82 45-8221.001 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών 1.473,00 Α-82 

83 45-8224.001 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 181,20 Α-83 

84 45-8231.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 11.235,84 Α-84 

85 45-8242.002 Κράτηση υπέρ συλλόγου εργαζομένων 48,00 Α-85 

86 00-6122.002 Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων 11.400,00 Α-86 

87 00-6134. Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού 
συμβουλίου 1.000,00 Α-87 

88 00-6151.002 Δικαιώματα τρίτων ΔΕΗ  από έσοδα ΤΑΠ 60.000,00 Α-88 

89 00-6154.001 Παρακράτηση ποσού ΚΥΑ 38560/2013 ΔΕΥΑΤΗΛ-
ΕΥΔΑΠ 138.438,96 Α-89 

90 00-6154.002 Παρακράτηση ποσού ΚΥΑ 38560/2013 ΔΗΜΟΣ-ΕΥΔΑΠ 56.600,40 Α-90 

91 00-6311. Φόροι τόκων 1.000,00 Α-94 

92 00-6312.001 Φόρος ακινήτων 15.000,00 Α-95 
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93 00-6452. Συνδρομές Internet 3.000,00 Α-96 

94 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων 20.000,00 Α-97 

95 00-6511.001 Τόκοι δανείων εσωτερικού λειτουργικών αναγκών 101.748,06 Α-98 

96 00-6515.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 7.000,00 Α-99 

97 00-6516.001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού για λειτουργικές 
δαπάνες 115.462,46 Α-100 

98 00-6521.001 Τόκοι δανείου εσωτερικού επενδυτικών δαπανών 25.302,48 Α-101 

99 00-6526.001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού επενδυτικών δαπανών 270.376,45 Α-102 

100 00-6736.007 Τεχν.βοηθ.για προώθ.καιν.προτ.σε θέμ.τοπ.Ανά-πρ.σύ 40.000,00 Α-108 

101 00-8115.002 Αποπ.οφειλ.σε τρίτους Δημ. ασφ.ταμ. της ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ 71.068,49 Α-109 

102 00-8115.003 Αποπληρωμή σε τρίτους Δημ.ασφαλ.ταμεία για ΕΝΕΛ 58.599,63 Α-110 

103 00-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών 23.981,00 Α-111 

104 00-8131. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 15.000,00 Α-112 

105 00-8212.002 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 1.602,72 Α-113 

106 00-8223.001 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 
επαγγελματιών 2.000,00 Α-114 

107 00-8224.002 Απόδοση ενοικίων προμηθειών ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ 6.500,00 Α-115 

108 00-8224.003 Λοιπ. Αποδ.κρατ. υπέρ του Δημοσίου-φόρ.χαρτ.για μι 61.369,64 Α-116 

109 00-8242.008 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 300,00 Α-117 

110 10-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 6.000,00 Α-118 

111 10-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  1.000,00 Α-119 

112 10-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 
προσωπικού) 2.200,00 Α-120 

113 10-6162.001 Έξοδα για πληρωμή προσωπικού ΔΙΑΣ 500,00 Α-121 

114 10-6232.001 Μισθώματα κτηρίων 11.412,36 Α-122 

115 10-6251. Ασφάλιστρα ακινήτων 500,00 Α-123 

116 10-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00 Α-124 
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117 10-6411. Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα 
- ΔΙΟΔΙΑ) 1.500,00 Α-125 

118 10-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ 2.000,00 Α-126 

119 10-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 6.000,00 Α-127 

120 10-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης  9.000,00 Α-128 

121 10-6615.002 Εκτυπώσεις - Απομαγνητοφώνηση πρακτικών 20.000,00 Α-129 

122 10-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 10.000,00 Α-130 

123 10-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 10.000,00 Α-131 

124 10-8223.001 Απόδοση φόρων προμ.εργολελ.επαγγελ.κ.λ.π 10.000,00 Α-132 

125 10-8241. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων τα 13.690,00 Α-133 

126 10-8242.002 Απόδοση δανείων από Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 2.127,36 Α-134 

127 10-8242.003 Λοιπές  κρατήσεις υπέρ τρίτων 1.600,00 Α-135 

128 15-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  2.000,00 Α-136 

129 15-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  1.500,00 Α-137 

130 15-6061. Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 
προσωπικού) 1.000,00 Α-138 

131 15-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 
προσωπικού) 3.000,00 Α-139 

132 15-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 
πλατειών 2.000,00 Α-140 

133 15-6232.001 Μίσθωμα κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 16.470,48 Α-141 

134 15-6232.003 Μισθώματα κτιρίων 1.864,80 Α-142 

135 15-6232.005 Μίσθωμα κτιρίου για στέγαση ΚΕΠ 11.600,00 Α-143 

136 15-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.000,00 Α-144 

137 15-6279.001 Δαπάνες για κοινόχρηστα ενοικιαζόμενων χώρων 5.000,00 Α-145 

138 15-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 8.000,00 Α-146 

139 15-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 5.000,00 Α-147 

140 15-8223.001 Απόδοση φόρων προμ.εργ.ελ.επαγ.κ.λ.π 10.000,00 Α-148 
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141 15-8242.002 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 300,00 Α-149 

142 20-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  65.000,00 Α-150 

143 20-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμε 6.500,00 Α-151 

144 20-6061. Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 
προσωπικού) 2.500,00 Α-152 

145 20-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 
προσωπικού) 20.000,00 Α-153 

146 20-6151.001 Δικαιώματα τρίτων ΔΕΗ από είσπραξη τελών φόρων κ.λ 80.000,00 Α-154 

147 20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλα 674.529,45 Α-155 

148 20-6232.002 Μίσθωση κτηρίου με αύλειο χώρο για φιλοξενία κέντρου 
ανακύκλωσης 5.951,04 Α-156 

149 20-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 23.000,00 Α-157 

150 20-6411. Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων  16.000,00 Α-158 

151 20-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 270.000,00 Α-159 

152 20-6721.001 Εισφορά  Ειδ.Διαβ. Συνδέσμου για  απορρίμματα 394.059,37 Α-160 

153 20-8223.001 Απόδοση φόρων προμ.εργ.ελ.επαγγελμ.κ.λ.π 25.000,00 Α-161 

154 30-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  3.000,00 Α-162 

155 30-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμε 1.000,00 Α-163 

156 30-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 
προσωπικού) 600,00 Α-164 

157 30-6232.002 Μίσθωση οικήματος για στέγαση Τεχνικών Υπηρεσιών 28.845,32 Α-165 

158 30-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 Α-166 

159 30-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 40.000,00 Α-167 

160 30-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών 177.693,76 Α-168 

161 30-8223.001 Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολ, ελευθέρων 
επαγγελματιών 25.000,00 Α-169 

162 30-8224.002 Καταβολή ΦΠΑ 100.000,00 Α-170 

163 30-8241. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων τα 2.044,08 Α-171 

164 35-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  3.000,00 Α-172 
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165 35-6061. Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 
προσωπικού) 1.000,00 Α-173 

166 35-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 Α-174 

167 35-6644. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 1.200,00 Α-175 

168 35-8221.001 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 4.339,80 Α-176 

169 35-8223.001 Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολ, ελευθέρων 
επαγγελματιών 8.000,00 Α-177 

170 35-8241. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων  2.759,64 Α-178 

171 35-8242.001 Κράτηση υπέρ συλλόγου 120,00 Α-179 

172 35-8242.002 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 500,00 Α-180 

173 45-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  1.500,00 Α-181 

174 45-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 
προσωπικού) 600,00 Α-182 

175 45-8242.003 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 200,00 Α-183 

176 70-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων - πυρασφάλεια 19.920,00 Α-184 

177 70-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  εκτάκτου προσωπικού 4.890,00 Α-185 

178 70-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.500,00 Α-186 

179 70-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 32.090,00 Α-187 

180 70-8221.001 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών 1.500,00 Α-188 

181 70-8223.001 Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολ, ελευθέρων 
επαγγελματιών 10.000,00 Α-189 

182 70-8224.001 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 100,00 Α-190 

183 70-8231.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 10.880,00 Α-191 

184 70-8242.001 Κρατήσεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων 300,00 Α-192 

185 20-7131.009 

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  (Δαπάνες που 
απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, 
εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών -Προσθ. των περ. ΙΔ 
& ΙΣΤ στην παρ. 1 του άρθρου 158 με την παρ. 6 του 
άρθ. 2 του Ν. 4038 12,ΦΕΚ-14 Α/ 02-02-2012) 

10.000,00 Α-193 

186 15-6693.002 
Σίτιση αδέσποτων ζώων  (Δαπάνες που απορρέουν από 
συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, 
προμηθειών, υπηρεσιών -Προσθ. των περ. ΙΔ & ΙΣΤ στην 

17.079,29 Α-194 
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παρ. 1 του άρθρου 158 με την παρ. 6 του άρθ. 2 του Ν. 
4038 12,ΦΕΚ-14 Α/ 02-02-2012) 

187 30-6662.001 

Προμήθεια ασφαλτικού υλικού (Δαπάνες που απορρέουν 
από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, 
προμηθειών, υπηρεσιών -Προσθ. των περ. ΙΔ & ΙΣΤ στην 
παρ. 1 του άρθρου 158 με την παρ. 6 του άρθ. 2 του Ν. 
4038 12,ΦΕΚ-14 Α/ 02-02-2012)  

3.382,50 Α-195 

188 20-6265.001 

Επισκευή -συντήρηση κάδων  (Δαπάνες που απορρέουν 
από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, 
προμηθειών, υπηρεσιών -Προσθ. των περ. ΙΔ & ΙΣΤ στην 
παρ. 1 του άρθρου 158 με την παρ. 6 του άρθ. 2 του Ν. 
4038 12,ΦΕΚ-14 Α/ 02-02-2012) 

5.904,00 Α-197 

189 10-6634. 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού  
(Δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης 
εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών -
Προσθ. των περ. ΙΔ & ΙΣΤ στην παρ. 1 του άρθρου 158 
με την παρ. 6 του άρθ. 2 του Ν. 4038 12,ΦΕΚ-14 Α/ 02-
02-2012) 

4.491,89 Α-198 

190 15-6693.001 

Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων  ζών (Δαπάνες 
που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης 
έργων, εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών -Προσθ. των 
περ. ΙΔ & ΙΣΤ στην παρ. 1 του άρθρου 158 με την παρ. 6 
του άρθ. 2 του Ν. 4038 12,ΦΕΚ-14 Α/ 02-02-2012) 

3.572,00 Α-199 

191 20-6263.001 

Συντήρηση μεταφορικών μέσων  (Δαπάνες που 
απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, 
εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών -Προσθ. των περ. ΙΔ 
& ΙΣΤ στην παρ. 1 του άρθρου 158 με την παρ. 6 του 
άρθ. 2 του Ν. 4038 12,ΦΕΚ-14 Α/ 02-02-2012) 

20.615,05 Α-200 

192 20-6671. 

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (Δαπάνες που 
απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, 
εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών -Προσθ. των περ. ΙΔ 
& ΙΣΤ στην παρ. 1 του άρθρου 158 με την παρ. 6 του 
άρθ. 2 του Ν. 4038 12,ΦΕΚ-14 Α/ 02-02-2012) 

20.615,05 Α-201 

193 30-8122.021 Πληρωμές έργων ΠΟΕ (ΠΟΕ ΕΣΠΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 11.808,00 Α-202 

    ΣΥΝΟΛΟ 8.148.099,40   
 
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών 
Προμηθειών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Π.Δ/τος 28/80 για το 
έτος 2016 
Αρ. Απόφ.:7/2016    

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 «συγκρότησης Επιτροπών 

Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις 
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διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Π.Δ/τος 28/80 για το έτος 2016», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Η διενέργεια διαγωνισμών 

προμηθειών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ' ευθείας ανάθεσης, προμηθειών 

των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος οι οποίοι εκτελούν τις προμήθειές τους σύμφωνα με τις 

διατάξεις αυτού γίνεται από επιτροπές. 2. Οι επιτροπές μπορούν να συγκροτούνται για χρονικό διάστημα 

ενός έτους και γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά 

την εκτέλεση των συμβάσεων. 3. Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου και αποτελούνται, ανεξαρτήτως του τρόπου της προμήθειας, από τρείς δημοτικούς ή 

κοινοτικούς υπαλλήλους. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συγκρότηση της επιτροπής ή 

εάν εκ της φύσεως της προμήθειας απαιτούνται υπάλληλοι ορισμένης ειδικότητας τους οποίους ο δήμος 

ή η κοινότητα δεν διαθέτουν τότε αυτοί υποδεικνύονται από τον νομάρχη εκ των υπαλλήλων του δημοσίου 

τομέα ή των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού……….. 5. Σε όλες τις επιτροπές του άρθρου 

αυτού, μαζί με τα τακτικά μέλη, ορίζονται και οι αναπληρωτές τους οι οποίοι πρέπει να έχουν επίσης την 

ιδιότητα ή τα προσόντα που απαιτούνται για τα τακτικά μέλη». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011: «Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη 

συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την 

ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η 

συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της 

θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ 

όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η 

κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με 

απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να 
ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως». 

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 
21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’). 
 Σε εφαρμογή των ανωτέρω, διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση στις 18 Ιανουαρίου 2016, ημέρα 
Δευτέρα, για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) των κατωτέρω Επιτροπών: 
1. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού - συστημάτων μηχανοργάνωσης 
2. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού 

υλικού – μηχανολογικού εξοπλισμού 
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3. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια λοιπών (πλην 
ηλεκτρομηχανολογικού) υλικών 

4. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια καυσίμων 
5. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας 

«ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής 
6. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας 

«επισκευή – συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων & προμήθεια ανταλλακτικών του Δήμου 
Λαυρεωτικής» 

Ακολούθως συντάχθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ:767/18.01.2016 πρακτικό κλήρωσης το οποίο 
διαβιβάσθηκε προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση του αριθμ. πρωτ:  767/18.01.2016 πρακτικού κλήρωσης και τη 
συγκρότηση των Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και 
Υπηρεσιών για το έτος 2016. 

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

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 

− Την αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

− Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ:767/18.01.2016 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση 
Επιτροπών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
συγκροτεί τις Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και 
Υπηρεσιών έτους 2016, ως κατωτέρω: 
1. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού - συστημάτων μηχανοργάνωσης 
Τακτικά μέλη 
Γκίκας Φώτης, ΔΕ Τεχνικός Ηλεκτρονικών (λόγω ειδικότητας) 
Σκλέπα Σταματίνα, ΔΕ Διοικητικού 
Δρογγίτη Μαρία, ΔΕ Διοικητικού 
 
Αναπληρωματικά μέλη 
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Δρέττας Γεώργιος, ΔΕ1 Διοικητικού 
Σωφρόνης Δημήτριος, ΔΕ1 Διοικητικού 
Βερβέρη Καλλιόπη, ΔΕ Διοικητικού 
 
2. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού – μηχανολογικού εξοπλισμού 
Τακτικά μέλη 
Λιέπουρης Ιωάννης, ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων (λόγω ειδικότητας) 
Στόμης Κωνσταντίνος, ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων 
Κύτρου Κυριακή, ΔΕ1 Διοικητικού 
 
Αναπληρωματικά μέλη 
Κοψιάς Γρηγόριος, ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων 
Ξέστερνου Κυριακή, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 
Αντωνίου Αντωνία, ΔΕ1 Διοικητικού 
 
3. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια λοιπών 

(πλην ηλεκτρομηχανολογικού) υλικών 
Τακτικά μέλη 
Κατσάρος Θεόδωρος, ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ 
Γεώργας Γεώργιος, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 
Ντελή Αικατερίνη, ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
 
Αναπληρωματικά μέλη 
Λιούμης Χρήστος, ΔΕ29 Οδηγών 
Βικελή Νεκταρία, ΔΕ1 Διοικητικού 
Ιατρού Δημήτριος, ΥΕ1 Κλητήρων Θυρωρών 
 
4. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια 

καυσίμων 
Τακτικά μέλη 
Καρράς Σταμάτης, ΔΕ1 Διοικητικού 
Πισσάνος Στυλιανός, ΔΕ29 Οδηγών 
Ιορδανίδου Λυδία, ΠΕ1 Οικονομικού Λογιστικού 
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Αναπληρωματικά μέλη 
Μαργαρίτης Νικόλαος, ΔΕ1 Διοικητικού 
Μπαράτατζη Νιόβη, ΔΕ Διοικητικού 
Αντωνίου Ζωή, ΔΕ1 Διοικητικού 
 
5. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση της 

υπηρεσίας «ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής 
 
Τακτικά μέλη 
Καραγιώργου Αναστασία, ΔΕ Διοικητικού 
Λιούμης Χρήστος, ΔΕ29 Οδηγών 
Σωφρόνης Δημήτριος, ΔΕ1 Διοικητικού 
 
Αναπληρωματικά μέλη 
Παπαδόπουλος Αναστάσιος, ΔΕ1 Διοικητικού 
Σκλέπα Σταματίνα, ΔΕ Διοικητικού  
Αντωνίου Ζωή, ΔΕ1 Διοικητικού 
 
6. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση της 

υπηρεσίας «επισκευή – συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων & προμήθεια ανταλλακτικών 
του Δήμου Λαυρεωτικής» 

Τακτικά μέλη 
Μαγγενάκη Αναστασία, ΠΕ Αρχιτεκτόνων 
Παπαθανάση Μαρία – Ζωή, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών 
Παππάς – Κλεισούρας Δημήτρης, ΔΕ29 Οδηγών 
 
Αναπληρωματικά μέλη 
Ζερβουδάκης Σταύρος, ΠΕ7 Μηχανολόγων Μηχανικών 
Μιχαήλ Αθηνά, ΔΕ1 Διοικητικού 
Κατσίκης Σπύρος, ΔΕ29 Οδηγών 
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της το υπ’ 
αριθμ.767/18.01.2016 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης. 
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ΘΕΜΑ: Εκδίκαση της αρ. πρωτ: 24287/23.12.2015 ενστάσεως που κατέθεσε η εταιρεία ΕΡΜΗΣ 
Μ.ΙΚΕ κατά του πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια 
οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Κερατέας 
Αρ. Απόφ.:8/2016    

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

24287/23.12.2015 ενστάσεως που κατέθεσε η εταιρεία ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ κατά του πρακτικού διενέργειας 

πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και αστικού 

εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Κερατέας», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 

1. Την αριθμ. πρωτ: 22601/27.11.2015 υποβολή αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
σχετικά με την προμήθεια οργάνων και δαπέδων ασφαλείας παιδικών χαρών Δ.Ε. Κερατέας, η οποία 
αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 15REQ003392071 2015-11-27. 

2. Την υπ’ αριθμ.  65/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο: «Προμήθεια 
οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Κερατέας», συνολικού 
προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), 

3. Την υπ’ αριθμ. 861/2015 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής, με την οποία προκηρύχθηκε η 
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού. 

Με βάση τα ανωτέρω στις 14 Δεκεμβρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής διεξήχθη ο 
πρόχειρος διαγωνισμός, παρουσία της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης και 
συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 14 Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 09:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 

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

Λαυρεωτικής, προκειμένου να διενεργήσει τον πρόχειρο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ 

αριθμ.861/2015 (αρ. πρωτ:22899/03.12.2015) Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την 

προμήθεια του θέματος. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

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

2. Σταμάτιο Καρρά, ΔΕ1 Διοικητικού 

3. Γεώργιος Νίνος, ΔΕ9, Οδηγών 

Περίληψη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε, κατά τα νόμιμα, στην  ημερήσια τοπική εφημερίδα 

«ΑΜΑΡΥΣΙΑ», αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Λαυρεωτικής, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: 6Ξ9ΦΩΛ1-02Γ και στο ΚΗΜΔΗΣ με 

ΑΔΑΜ: 15 PROC003431583 2015-12-04. 
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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: 

Α. Μερόπη Α. Παπακυριακή, με το διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», εργοστάσιο κατασκευής δαπέδων 

ασφαλείας APDM, οργάνων παιδικής χαράς, εξοπλισμού παιδικού σταθμού & πόλης, με έδρα Θηβών 

277, Αιγάλεω, με ΑΦΜ 118747520, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, η οποία στον παρόντα διαγωνισμό εκπροσωπείται 

από τον κο Στοΐδη Αναστάσιο, με αρ. πρωτ. προσφοράς: 23511/14.12.2015. 

Β. ΕΡΜΗΣ Μ. ΙΚΕ, με έδρα Ηφαίστου 6, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 800536392, Δ.Ο.Υ. Α’ 

Θεσσαλονίκης, η οποία στον παρόντα διαγωνισμό εκπροσωπείται από την κα Χαλβαδάκη Άννα, με αρ. 

πρωτ. προσφοράς:23528/14.12.20015. 

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. 

Βάση της υπ’ αριθμ.861/2015 απόφασης Δημάρχου Λαυρεωτικής, με την οποία προκηρύχθηκε ο 

πρόχειρος διαγωνισμός, κατατέθηκαν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ 
ΜΕΡΟΠΗ 

ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ΠΟΣΟ: 1.200 € LD 
1534500008/11.12.2015 
ATTICA BANK 

ΠΟΣΟ: 1.200 € ΤΠ&Δ 
196317/11.12.2015 
 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου X X 

Πιστοποιητικό ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο της 
αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής (της χώρας εγκατάστασης, αν πρόκειται για 
αλλοδαπούς) ότι δεν τελούν υπό: πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή διαδικασία 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού  

X X 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής 
(της χώρας εγκατάστασης, αν πρόκειται για 
αλλοδαπούς) ότι είναι ενήμεροι:  
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και 
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης. 

X X 
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Πιστοποιητικό περί εγγραφής τους στα μητρώα του 
οικείου επιμελητηρίου (της χώρας εγκατάστασης, αν 
πρόκειται για αλλοδαπούς). 

X X 

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ή 
του τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασής του), με θεωρημένο το γνήσιο της 
υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι:  

• δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος να 
συμμετέχουν σε διαγωνισμούς δημοσίων 
συμβάσεων, με δικαστική απόφαση ή άλλη 
διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασής τους,  

• δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί 
λειτουργίας της επιχείρησης,  

• δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά 
την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας,  

• δεν έχουν υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς 
δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 
ζητούνται από την υπηρεσία,  

• αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους 
τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού 
και ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των 
προσφερόμενων ειδών είναι σύμφωνες με 
αυτές της διακήρυξης,  

• η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα 
γίνεται σε χρόνο και τόπο που θα υποδεικνύει 
η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  

X X 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία να 
δηλώνει ότι: 
« Αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους 
όρους της με αριθμό πρωτοκόλλου: 
______ (Σημείωση προς προμηθευτές: Συμπληρώστε 
τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης) διακήρυξης 
του Δήμου Λαυρεωτικής. Οι τεχνικές προδιαγραφές 
των προσφερομένων από εμάς ειδών υπερκαλύπτουν 
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Τα υλικά 
που θα προμηθεύσουμε τον Δήμο σας σε περίπτωση 
κατακύρωσης, θα είναι ακριβώς αυτά που 
προδιαγράφει η διακήρυξη και περιλαμβάνει η τεχνική 
προσφορά μας, ή ανώτερα/νεότερα. Η παράδοση των 
ειδών θα γίνει σε χρόνο και τόπο που θα υποδείξει η 
αρμόδια υπηρεσία σας.» 

X X 

Εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα και 
περιγραφή των επί μέρους οργάνων που προτείνονται.  

X X 

Όροι συντήρησης καθώς και προτεινόμενο 
πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης με Εγχειρίδιο 
Οδηγιών περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 
28492/11-5-2009 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.  

X X 

Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή για τον X X 
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προσφερόμενο χρόνο εγγύησης. 
Πιστοποίηση, και τα αντίγραφα των Πιστοποιητικών 
τόσο των οργάνων όσο και του κατασκευαστή, θα 
υποβληθούν και θα συνοδεύουν την Τεχνική 
Προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού. Σε περίπτωση 
που δεν είναι στα Ελληνικά, θα πρέπει να 
μεταφραστούν. 

X X 

Πιστοποιητικό, που θα αφορά την πιστοποίηση της 
κατασκευάστριας εταιρείας κατά ISO 9001 και ISO 
14001. Εάν το πιστοποιητικό είναι σε γλώσσα πλην της 
ελληνικής τότε θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και από 
μετάφραση στην ελληνική.  

X X 

Πιστοποίηση  από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης 
διαπιστευμένου για τον σκοπό αυτό ότι είναι σε 
συμμόρφωση με το ινστιτούτο PEFC (Programme for 
the Endorsement of Forest Certification): Sustainable 
Forest Management (PEFC ST 1003:2010) ή FSC 
Chain of Custody για τον σχεδιασμό, την κατασκευή 
εξοπλισμού παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού. 

X X 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι 
εγγυώνται την κατασκευή και διαθεσιμότητα 
ανταλλακτικών των προσφερομένων ειδών σε σταθερή 
βάση στην επιχείρηση. 

X X 

Εγγύηση εφ’ όρου ζωής όλων των μη κινούμενων 
μερών από ανοξείδωτο χάλυβα.  
Τουλάχιστον 8 έτη εγγύηση για τα εμποτισμένα 
ξύλινα εξαρτήματα που δεν έρχονται σε επαφή με το 
έδαφος, τα HPL και όλα τα εξαρτήματα.  
6 έτη για όλα τα εμποτισμένα ξύλινα εξαρτήματα που 
έρχονται σε επαφή με το έδαφος.  
4 έτη για τα μεταλλικά και πλαστικά εξαρτήματα.  
3 έτη για τα δικτυώματα και τα σχοινιά.  
2 έτη για τα βαμμένα εξαρτήματα και τα κόντρα 
πλακέ.  

X X 

Υπεύθυνη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας ή 
αντιπροσώπου της στην Ελλάδα με την οποία θα 
δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας 
για το Δήμο Λαυρεωτικής και την παροχή 
ανταλλακτικών, σε περίπτωση κατακύρωσης στον 
προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη 
δήλωση, εφόσον ο προσφέρων δεν είναι ο 
κατασκευαστής.  

X X 

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 
ή άλλου ισοδύναμου    πιστοποιητικού, του 
προμηθευτή ή της εταιρείας, βάσει της προσφοράς που  
καταθέτει ο κάθε συμμετέχων. 

X X 

Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο παράδοσης των 
οργάνων πλήρως τοποθετημένων, μετά δαπέδων 
ασφαλείας των, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος 
από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης.  

X X 

Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
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Α. Η συμμετέχουσα εταιρεία ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ, προσκόμισε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών και 

συνεπώς μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. 

Β. Η συμμετέχουσα εταιρεία ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ κατέθεσε όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, με εξαίρεση  την 

υπεύθυνη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας για τα είδη που αναφέρονται στην αριθμ.65/2015 

μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και συγκεκριμένα τα με αριθμ. τιμολογίου 17 & 

18. Αντ’ αυτής έχει προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση της ΕΡΜΗΣ Μον. ΕΠΕ, στην οποία αναφέρονται ότι 

«τα είδη με αριθμ. Τιμολογίου 17 & 18 είναι διαθέσιμα για το συγκεκριμένο διαγωνισμό στις αποθήκες 

του εργοστασίου».  

Επειδή η ύπαρξη της συγκεκριμένης υπεύθυνης δήλωσης αποτελεί, σύμφωνα με τη διακήρυξη του 

διαγωνισμού, στοιχείο επί ποινή αποκλεισμού,  

Επειδή η υπεύθυνη δήλωση δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλη άλλου περιεχομένου, αφού δεν 

ορίζεται σε κανένα σημείο των τευχών δημοπράτησης, 

Επειδή σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δε συμφωνούσε με τους όρους διακήρυξης θα μπορούσε 

να υποβάλλει ένσταση κατά της διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ και 

η μη υποβολή τέτοιας ένστασης υποδεικνύει πλήρη αποδοχή των όρων της διακήρυξης από το 

διαγωνιζόμενο, 

Η συμμετέχουσα εταιρεία ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ δεν μπορεί να γίνει δεκτός στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού. 

Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. 65/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι τα 

προσφερόμενα είδη της  εταιρείας ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές που 

αναφέρονται στην ως άνω μελέτη. 

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. 65/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

4. την αριθμ.861/03.12.2015 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

5. κάθε νόμιμη ενέργεια που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

6. τις προσφορές που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες 

γνωμοδοτεί  
 (α) η συμμετέχουσα εταιρεία «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», εργοστάσιο κατασκευής δαπέδων ασφαλείας APDM, 

οργάνων παιδικής χαράς, εξοπλισμού παιδικού σταθμού & πόλης, με έδρα Θηβών 277, στο Αιγάλεω, 

με ΑΦΜ 118747520, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, η οποία στον παρόντα διαγωνισμό εκπροσωπείται από τον κο 

Στοΐδη Αναστάσιο, κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών, η προσφορά της θεωρείται 
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πλήρης και συνεπώς μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα 

των οικονομικών προσφορών. 

(β) αποκλείει τη συμμετέχουσα εταιρεία στο διαγωνισμό ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ από το επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο σκεπτικό της παρούσας. 

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

Το ανωτέρω πρακτικό στάλθηκε στις 22.12.2015 με fax σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
προς ενημέρωσή τους. 
Κατά του ανωτέρω πρακτικού, κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου, εμπροθέσμως, η αριθμ. πρωτ: 
24287/23.12.2015 ένσταση της εταιρείας ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών με την από 13.01.2016 γνωμοδότησή της 
εισηγείται τα κατωτέρω: 

«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 13 Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 13:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 

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

Λαυρεωτικής, προκειμένου να αποφασίσει επί της εμπρόθεσμης ένστασης που υποβλήθηκε από την 

εταιρεία ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ. κατά του ΔΥ/22.12.2015 πρακτικού της Επιτροπής που αφορά το στάδιο του 

ελέγχου των δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών.  

Συγκεκριμένα, η ένσταση είναι κατά της αποδοχής της προσφοράς της συνδιαγωνιζόμενης εταιρείας 

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ και κατά του αποκλεισμού της εταιρείας ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντα τα μέλη: 

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

2. Σταμάτιο Καρρά, ΔΕ1 Διοικητικού 

3. Γεώργιος Νίνος, ΔΕ9, Οδηγών 

 

Ως προς το πρώτο σκέλος της ένστασης που αφορά την μη αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας 

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ λόγω του ότι είχε χαρακτηρίσει όλο το φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς της ως 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ με αποτέλεσμα η εταιρεία ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ να μην μπορεί  να έχει πρόσβαση στα στοιχεία 

της ανωτέρω προσφοράς, καθώς ότι δεν αναφέρεται πουθενά τέτοια δυνατότητα εμπιστευτικού 

χαρακτήρα με βάση τους όρους της συγκεκριμένης Διακήρυξης (Νο 861),  

η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: 

⇒ Η εταιρεία ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ κατέθεσε αίτηση με αριθμ. πρωτ: 23611/14.12.2015, με την οποία ζητούσε 

να της επιτραπεί να ελέγξει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και την τεχνική προσφορά της εταιρείας 

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ. Επειδή η Επιτροπή δεν ενημερώθηκε εμπρόθεσμα για την εν λόγω αίτηση, προχώρησε 

στη σύνταξη του από 22.12.2015 πρακτικού, χωρίς να επιτραπεί στην ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ να ελέγξει τα 

δικαιολογητικά της συνδιαγωνιζόμενης εταιρείας. 
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⇒ Σύμφωνα με την αρ. 462/2007 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους: «Εταιρεία που 

χαρακτηρίζει στο σύνολο της ως εμπιστευτική της τεχνική της προσφορά δεν κωλύεται μεν να την 

υποβάλει αφού πρόκειται για ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας, πλην όμως η αναθέτουσα αρχή 

οφείλει να καλέσει την προσφέρουσα να προσδιορίσει ποια συγκεκριμένα στοιχεία της προσφοράς 

της χαρακτηρίζει ως εμπιστευτικά, ενημερώνοντας την ότι ως έχει η προσφορά της αντίκειται στη 

διακήρυξη του διαγωνισμού και στις βασικές αρχές της διαφάνειας των δημοσίων διαγωνισμών.» 

⇒ Επειδή στους όρους της αρθμ. 861/2015 απόφαση Δημάρχου, με την οποία προκηρύχθηκε ο 

πρόχειρος διαγωνισμός δεν αναφέρεται πουθενά η δυνατότητα χαρακτηρισμού με την ένδειξη 

«εμπιστευτικού χαρακτήρα» και  

⇒ Επειδή η τήρηση της δημοσιότητας αποσκοπεί στην εξασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διεξαγωγή 

των δημόσιων διαγωνισμών, εξασφαλίζοντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης, ώστε όλοι οι 

συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα έγγραφα των υπολοίπων συμμετεχόντων 

για τα οποία δεν υπάρχει νομική βάση να θεωρούνται εμπιστευτικά,  

η Επιτροπή κάνει δεκτή την ένταση της εταιρείας ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ, ως προς το σκέλος αυτό. 

 

Ως προς το δεύτερο σκέλος της ένστασης που αφορά τον αποκλεισμό της εταιρείας ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ λόγω 

της απουσίας από τον φάκελο της προσφοράς «υπεύθυνης δήλωσης της κατασκευάστριας εταιρείας ή 

αντιπροσώπου της στην Ελλάδα με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας 

για το Δήμο Λαυρεωτικής και την παροχή ανταλλακτικών, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή 

υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, εφόσον ο προσφέρων δεν είναι ο κατασκευαστής» για 

τα είδη που αναφέρονται στην αριθμ.65/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

και συγκεκριμένα τα με αριθμ. τιμολογίου 17 & 18 καθίσματα νηπίων και παιδιών. Τα ανωτέρω είδη δεν 

κατασκευάζονται από την ίδια αλλά από ξένο προμηθευτή και η απαιτουμένη από την διακήρυξη 

υπεύθυνη δήλωση έχει αντικατασταθεί με άλλη της διαγωνιζόμενης η  οποία  αναφέρει ότι τα 

συγκεκριμένα είδη  είναι διαθέσιμα για τις ανάγκες του συγκεκριμένου διαγωνισμού στις αποθήκες της 

ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ, η οποία όμως δεν καλύπτει τους όρους της διακήρυξης.  

η Επιτροπή διεπίστωσε ότι: 

⇒ Επειδή η ύπαρξη της συγκεκριμένης υπεύθυνης δήλωσης αποτελεί, σύμφωνα με τη διακήρυξη του 

διαγωνισμού, μέρος της προσφοράς  ως στοιχείο επί ποινή αποκλεισμού και κατ΄ επέκταση της 

αξιολόγησης και η έλλειψη της οδηγεί σε αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου από την συνέχιση του 

διαγωνισμού 

⇒ Μολονότι η  εταιρεία ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ κατέθεσε με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 2433/23.12.2015 έγγραφο της 

δελτίο αποστολής των καθισμάτων νηπίων και παιδιών προκειμένου να αποδείξει ότι τα απαραίτητα 

καθίσματα υπάρχουν στην αποθήκη της εταιρείας ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ,  η απαιτούμενη από τη Διακήρυξη 
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υπεύθυνη δήλωση δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλη άλλου περιεχομένου, αφού δεν ορίζεται 

σε κανένα σημείο των τευχών δημοπράτησης  

⇒ Στην περίπτωση που η διαγωνιζόμενη εταιρεία ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ δεν συμφωνούσε με τους όρους 

διακήρυξης, θα μπορούσε να υποβάλλει ένσταση κατά της διακήρυξης,  σύμφωνα με το αρθ. 15 του 

ΕΚΠΟΤΑ. Η μη υποβολή ένστασης σημαίνει την πλήρη αποδοχή των όρων από την διαγωνιζόμενη.  

⇒ Ο φάκελος των τεχνικών προδιαγραφών των υπόλοιπων διαγωνιζομένων ήταν πλήρης σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας 

η Επιτροπή, για τους λόγους αυτούς, δεν κάνει δεκτή την ένταση της εταιρείας ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ, ως προς 

το σκέλος αυτό. 

Συμπερασματικά η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών γνωμοδοτεί ότι η ένσταση με 

αρ. πρωτ:24287/23.12.2015 που κατατέθηκε από την εταιρεία ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ  πρέπει: 

(α) να γίνει δεκτή ως προς το πρώτο σκέλος, ζητώντας από την εταιρεία ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ όπως διευκρινίσει 

εγγράφως τα στοιχεία εκείνα της τεχνικής προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και εκείνα τα 

οποία μπορούν να δημοσιοποιηθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Π.Δ/τος 60/2007  και  

(β) να απορριφθεί ως προς το δεύτερο σκέλος για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

Το ανωτέρω πρακτικό διαβιβάζεται προς την Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση..» 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η κα 
Χαλβαδάκη Άννα, η οποία εκπροσώπησε την εταιρεία ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ, στο διαγωνισμό της 14.12.2015, 
κατέθεσε την ίδια μέρα στο Πρωτόκολλο του Δήμου αίτηση, η οποία πρωτοκολλήθηκε με 
αριθμ:23611/14.12.2015, με την οποία ζητούσε να της επιτραπεί να ελέγξει τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς της συνδιαγωνιζόμενης εταιρείας ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ. Όμως, η Επιτροπή Διαγωνισμού δεν 
ενημερώθηκε εγκαίρως για τη συγκεκριμένη αίτηση, με αποτέλεσμα να μην απαντήσει στο αίτημα της 
κας Χαλβαδάκη και να προχωρήσει στη σύνταξη του πρακτικού, χωρίς να λάβει υπόψη το εν λόγω 
αίτημα. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής: 

(α) να γίνει αποδεκτή η με ημερομηνία 13.01.2016 γνωμοδότηση της Επιτροπής σχετικά με την 
υποβληθείσα ένσταση μόνο ως προς το πρώτο σκέλος που αφορά τα στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα 
και  

(β) να γίνει αποδεκτή η αριθμ. πρωτ: 24287/23.12.2015 ένσταση της εταιρείας ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ 
για τους εξής λόγους: 

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 18 του ΕΚΠΟΤΑ: «Όταν οι προσφέροντες δεν θα 

κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων 

της παραγράφου 2 που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτή και 

υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά 
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με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον 

προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.»  

Εάν τα προσφερόμενα από το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό είδη πρόκειται να τεθούν στη 
διάθεσή του μέσω τρίτου προσώπου, ενεργούντος ως εμπορικού αντιπροσώπου του κατασκευαστικού 
οίκου, η συνδρομή της προϋπόθεσης που απαιτεί η παρ.3 του άρθρου 18 του ΕΚΠΟΤΑ, καλύπτεται με 
την υποβολή δήλωσης, υπογραφόμενης από το νόμιμο εκπρόσωπο του εν λόγω ενδιάμεσου προσώπου 
(εμπορικού αντιπροσώπου) (ΣτΕ Ολ 1212/2007, ΣτΕ 1599/2004, ΣτΕ 3888/2002, ΣτΕ 1339/2008, ΣτΕ 
ΕπΑν 14/2004, 715/2003). 

Στην προκειμένη περίπτωση η εταιρεία ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση του κου 
Ευρυπίδη Γεωργιάδη, νομίμου εκπροσώπου της ΕΡΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στην οποία δηλώνεται 
ότι τα είδη της μελέτης με Α.Τ. 17 και 18 και στις ποσότητες που ζητούνται από τη διακήρυξη βρίσκονται 
διαθέσιμα στις αποθήκες του εργοστασίου. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις αποφάσεις (ΣτΕ 1598/2004, ΣτΕ 1331/2008, ΕΣ κλιμ.ΣΤ΄105/2009 & 
82/2009) δεν απαιτείται η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης της παρ.3 του άρθρου 18 του ΕΚΠΟΤΑ εάν 
ο διαγωνιζόμενος έχει ήδη στη διάθεσή του τα προσφερόμενα είδη και ως εκ τούτου δεν εξαρτάται από 
τον κατασκευαστικό οίκο για την εκτέλεση της προμήθειας. 

 Η εταιρεία ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ, προς απόδειξη όσων αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση, 
παρέδωσε στο Δήμο Λαυρεωτικής με το δελτίο αποστολής Νο 35/23.12.2015 τα εν λόγω είδη, ήτοι 
τέσσερα (4) τεμάχια καθισμάτων παιδιών και δύο (2) τεμάχιο καθισμάτων νηπίων. Τα συγκεκριμένα είδη 
βρίσκονται στην αποθήκη του Δημαρχείο Λαυρίου.  

Συνεπώς, ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 
απέρριψε την ένσταση ως προς το δεύτερο σκέλος της, δεν ευσταθεί. 

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

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

- Την υπ’ αριθμ. 65/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

- Την αριθμ.861/2015 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

- Το με ημερομηνία 14.12.2015 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, 

- Την αριθμ. πρωτ: 23611/14.12.2015 αίτηση της κας ΑΝΝΑΣ ΧΑΛΒΑΔΑΚΗ, με την οποία ζητά να 
του επιτραπεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών της συνδιαγωνιζόμενης εταιρείας, 

- Την αρ. πρωτ: 24287/23.12.2015 ένσταση της εταιρείας ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ, 

- Την από 13.01.2016 γνωμοδότηση της Επιτροπής σχετικά με την υποβληθείσα ένσταση 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση  
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
(α) αποδέχεται την από 13.01.2016 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 
Προσφορών σχετικά με την υποβληθείσα ένσταση που κατέθεσε η εταιρεία ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ κατά του 
ΔΥ/14.12.2015 πρακτικού που αφορά τον πρόχειρο διαγωνισμό για την «προμήθεια οργάνων, δαπέδων 
ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Κερατέας» μόνο ως προς το πρώτο σκέλος της 
και απορρίπτει αυτήν ως προς το δεύτερο σκέλος της. 
(β) αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ: 24287/23.12.2015 ένσταση της εταιρείας ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ για τους 
λόγους που αναφέρθηκαν στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 
 
ΘΕΜΑ: Εκδίκαση της αρ. πρωτ: 24303/23.12.2015 ενστάσεως που κατέθεσε ο κος ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ κατά του πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια 
οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:9/2016    

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

24303/23.12.2015 ενστάσεως που κατέθεσε ο κος ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ κατά του πρακτικού 

διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και 

αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Την αριθμ. πρωτ: 22597/27.11.2015 υποβολή αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
σχετικά με την προμήθεια οργάνων και δαπέδων ασφαλείας παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαυρίου, η οποία 
αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 15REQ003392184 2015-11-27. 

2. Την υπ’ αριθμ.  64/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Προμήθεια 
οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαυρίου», συνολικού 
προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

3. Την υπ’ αριθμ.247/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών, η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού και η  διάθεση 
της πίστωσης για την εν λόγω προμήθεια σε βάρος του ΚΑ 30-7135.007 του προϋπολογισμού δαπανών 
του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015. 

4. Την υπ’ αριθμ. 864/2015 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής, με την οποία προκηρύχθηκε η 
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού. 

Με βάση τα ανωτέρω στις 16 Δεκεμβρίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής διεξήχθη ο 
πρόχειρος διαγωνισμός, παρουσία της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης και 
συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό, το οποίο σας θέτω υπόψη: 
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«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 16 Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 09:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 

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

Λαυρεωτικής, προκειμένου να διενεργήσει τον πρόχειρο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ 

αριθμ.864/2015 (αρ. πρωτ:22907/04.12.2015) Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την 

προμήθεια του θέματος. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

4. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών, Πρόεδρο της Επιτροπής 

5. Σταμάτιο Καρρά, ΔΕ1 Διοικητικού 

6. Γεώργιος Νίνος, ΔΕ9, Οδηγών 

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

«ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: 

Ω589ΩΛ1-3Μ3 και στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 15 PROC003437961 2015-12-07. 

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. Γαϊτανάρος Χρήστος, παιδικές χαρές – αθλητικά – κατασκευαστικές εργασίες, με έδρα 

Πελοποννήσου 4, στο Περιστέρι, με ΑΦΜ 068362943, Δ.Ο.Υ. Α’ Περιστερίου, ο οποίος στον παρόντα 

διαγωνισμό εκπροσωπείται από την κα Χαλβαδάκη Άννα, με αρ. πρωτ. προσφοράς:23750/16.12.20015. 

2.  Μερόπη Α. Παπακυριακή, με το διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», εργοστάσιο κατασκευής δαπέδων 

ασφαλείας APDM, οργάνων παιδικής χαράς, εξοπλισμού παιδικού σταθμού & πόλης, με έδρα Θηβών 

277, Αιγάλεω, με ΑΦΜ 118747520, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, με αρ. πρωτ. προσφοράς: 23756/16.12.2015. 

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. 

Βάση της υπ’ αριθμ.864/2015 απόφασης Δημάρχου Λαυρεωτικής, με την οποία προκηρύχθηκε ο 

πρόχειρος διαγωνισμός, κατατέθηκαν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ 
ΜΕΡΟΠΗ 
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Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ΠΟΣΟ: 1.200 € ΕΤΕ 
375/7006446/14.12.2015 

ΠΟΣΟ: 1.200 € LD 
1534800007/14.12.2015 
ATTICA BANK 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου X X 

Πιστοποιητικό ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο της 
αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής (της χώρας εγκατάστασης, αν πρόκειται για 
αλλοδαπούς) ότι δεν τελούν υπό: πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή διαδικασία 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού  

X X 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής 
(της χώρας εγκατάστασης, αν πρόκειται για 
αλλοδαπούς) ότι είναι ενήμεροι:  
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και 
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης. 

X X 

Πιστοποιητικό περί εγγραφής τους στα μητρώα του 
οικείου επιμελητηρίου (της χώρας εγκατάστασης, αν 
πρόκειται για αλλοδαπούς). 

X X 

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ή 
του τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασής του), με θεωρημένο το γνήσιο της 
υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι:  

• δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος να 
συμμετέχουν σε διαγωνισμούς δημοσίων 
συμβάσεων, με δικαστική απόφαση ή άλλη 
διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασής τους,  

• δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί 
λειτουργίας της επιχείρησης,  

• δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά 
την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας,  

• δεν έχουν υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς 
δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 
ζητούνται από την υπηρεσία,  

• αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους 
τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού 
και ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των 
προσφερόμενων ειδών είναι σύμφωνες με 
αυτές της διακήρυξης,  

• η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα 
γίνεται σε χρόνο και τόπο που θα υποδεικνύει 
η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  

X X 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία να 
δηλώνει ότι: 
« Αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους 

X X 
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όρους της με αριθμό πρωτοκόλλου: 
______ (Σημείωση προς προμηθευτές: Συμπληρώστε 
τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης) διακήρυξης 
του Δήμου Λαυρεωτικής. Οι τεχνικές προδιαγραφές 
των προσφερομένων από εμάς ειδών υπερκαλύπτουν 
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Τα υλικά 
που θα προμηθεύσουμε τον Δήμο σας σε περίπτωση 
κατακύρωσης, θα είναι ακριβώς αυτά που 
προδιαγράφει η διακήρυξη και περιλαμβάνει η τεχνική 
προσφορά μας, ή ανώτερα/νεότερα. Η παράδοση των 
ειδών θα γίνει σε χρόνο και τόπο που θα υποδείξει η 
αρμόδια υπηρεσία σας.» 
Εικονογραφημένα πρωτότυπα τεχνικά έντυπα και 
περιγραφή των επί μέρους οργάνων που προτείνονται.  

X X 

Όροι συντήρησης καθώς και προτεινόμενο 
πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης με Εγχειρίδιο 
Οδηγιών περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 
28492/11-5-2009 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.  

X X 

Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή για τον 
προσφερόμενο χρόνο εγγύησης. 

X X 

Πιστοποίηση, και τα αντίγραφα των Πιστοποιητικών 
τόσο των οργάνων όσο και του κατασκευαστή, θα 
υποβληθούν και θα συνοδεύουν την Τεχνική 
Προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού. Σε περίπτωση 
που δεν είναι στα Ελληνικά, θα πρέπει να 
μεταφραστούν. 

X X 

Πιστοποιητικό, που θα αφορά την πιστοποίηση της 
κατασκευάστριας εταιρείας κατά ISO 9001 και ISO 
14001. Εάν το πιστοποιητικό είναι σε γλώσσα πλην της 
ελληνικής τότε θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και από 
μετάφραση στην ελληνική.  

X X 

Πιστοποίηση  από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης 
διαπιστευμένου για τον σκοπό αυτό ότι είναι σε 
συμμόρφωση με το ινστιτούτο PEFC (Programme for 
the Endorsement of Forest Certification): Sustainable 
Forest Management (PEFC ST 1003:2010) ή FSC 
Chain of Custody για τον σχεδιασμό, την κατασκευή 
εξοπλισμού παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού. 

X X 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι 
εγγυώνται την κατασκευή και διαθεσιμότητα 
ανταλλακτικών των προσφερομένων ειδών σε σταθερή 
βάση στην επιχείρηση. 

X X 

Εγγύηση εφ’ όρου ζωής όλων των μη κινούμενων 
μερών από ανοξείδωτο χάλυβα.  
Τουλάχιστον 8 έτη εγγύηση για τα εμποτισμένα 
ξύλινα εξαρτήματα που δεν έρχονται σε επαφή με το 
έδαφος, τα HPL και όλα τα εξαρτήματα.  
6 έτη για όλα τα εμποτισμένα ξύλινα εξαρτήματα που 
έρχονται σε επαφή με το έδαφος.  
4 έτη για τα μεταλλικά και πλαστικά εξαρτήματα.  
3 έτη για τα δικτυώματα και τα σχοινιά.  

X X 
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2 έτη για τα βαμμένα εξαρτήματα και τα κόντρα 
πλακέ.  
Υπεύθυνη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας ή 
αντιπροσώπου της στην Ελλάδα με την οποία θα 
δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας 
για το Δήμο Λαυρεωτικής και την παροχή 
ανταλλακτικών, σε περίπτωση κατακύρωσης στον 
προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη 
δήλωση, εφόσον ο προσφέρων δεν είναι ο 
κατασκευαστής.  

X X 

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 
ή άλλου ισοδύναμου    πιστοποιητικού, του 
προμηθευτή ή της εταιρείας, βάσει της προσφοράς που  
καταθέτει ο κάθε συμμετέχων. 

X X 

Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο παράδοσης των 
οργάνων πλήρως τοποθετημένων, μετά δαπέδων 
ασφαλείας των, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος 
από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης.  

X X 

Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

Α. Ο συμμετέχων ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ κατέθεσε όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, με εξαίρεση  την 

υπεύθυνη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας για τα είδη που αναφέρονται στην αριθμ.64/2015 

μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και συγκεκριμένα τα με αριθμ. τιμολογίου 11 & 

12 . Αντ’ αυτής έχει προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση της ΕΡΜΗΣ Μον. ΕΠΕ, στην οποία αναφέρονται ότι 

«τα είδη με αριθμ. Τιμολογίου 11 & 12 είναι διαθέσιμα για το συγκεκριμένο διαγωνισμό στις αποθήκες 

του εργοστασίου».  

Επειδή η ύπαρξη της συγκεκριμένης υπεύθυνης δήλωσης αποτελεί, σύμφωνα με τη διακήρυξη του 

διαγωνισμού, στοιχείο επί ποινή αποκλεισμού,  

Επειδή η υπεύθυνη δήλωση δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλη άλλου περιεχομένου, αφού δεν 

ορίζεται σε κανένα σημείο των τευχών δημοπράτησης, 

Επειδή σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δε συμφωνούσε με τους όρους διακήρυξης θα μπορούσε 

να υποβάλλει ένσταση κατά της διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ και 

η μη υποβολή τέτοιας ένστασης υποδεικνύει πλήρη αποδοχή των όρων της διακήρυξης από το 

διαγωνιζόμενο, 

Ο συμμετέχων ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ δεν μπορεί να γίνει δεκτός στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού. 

Β. Η συμμετέχουσα ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ, προσκόμισε το σύνολο των ζητούμενων 

δικαιολογητικών και συνεπώς μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. 

Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. 64/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι τα 
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προσφερόμενα είδη της  κας ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗΣ καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές 

που αναφέρονται στην ως άνω μελέτη. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη: 

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

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

9. την υπ’ αριθμ. 64/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

10. την αριθμ.864/04.12.2015 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

11. κάθε νόμιμη ενέργεια που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

12. τις προσφορές που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες 

γνωμοδοτεί  
(α) αποκλείει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ΓΑΙΤΑΝΑΡΟ ΧΡΗΣΤΟ από το επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο σκεπτικό της παρούσας. 

(β) η συμμετέχουσα Μερόπη Α. Παπακυριακή, με το διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», εργοστάσιο 

κατασκευής δαπέδων ασφαλείας APDM, οργάνων παιδικής χαράς, εξοπλισμού παιδικού σταθμού & 

πόλης, με έδρα Θηβών 277, Αιγάλεω, με ΑΦΜ 118747520, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, κατέθεσε το σύνολο των 

ζητούμενων δικαιολογητικών, η προσφορά της θεωρείται πλήρης και συνεπώς μπορεί να προχωρήσει 

στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. 

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

Το ανωτέρω πρακτικό στάλθηκε στις 22.12.2015 με fax σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
προς ενημέρωσή τους. 
Κατά του ανωτέρω πρακτικού, κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου, εμπροθέσμως, ένσταση του κου 
ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, η οποία πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 24303/23.12.2015. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών με την από 12.01.2016 γνωμοδότησή της 
εισηγείται τα κατωτέρω: 

«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 12 Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 13:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 46 

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

Λαυρεωτικής, προκειμένου να αποφασίσει επί της εμπρόθεσμης ένστασης που υποβλήθηκε από την 

εταιρεία ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ κατά του ΔΥ/16.12.2015 πρακτικού της Επιτροπής που αφορά το 

στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών.  

Συγκεκριμένα, η ένσταση είναι κατά της αποδοχής της προσφοράς της συνδιαγωνιζόμενης εταιρείας 

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ και κατά του αποκλεισμού της εταιρείας ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντα τα μέλη: 

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

2. Σταμάτιο Καρρά, ΔΕ1 Διοικητικού 
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3. Γεώργιος Νίνος, ΔΕ9, Οδηγών 

Ως προς το πρώτο σκέλος της ένστασης που αφορά την μη αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας 

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ λόγω του ότι είχε χαρακτηρίσει όλο το φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς της ως 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ με αποτέλεσμα η εταιρεία ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ να μην μπορεί  να έχει πρόσβαση 

στα στοιχεία της ανωτέρω προσφοράς, καθώς ότι δεν αναφέρεται πουθενά τέτοια δυνατότητα 

εμπιστευτικού χαρακτήρα με βάση τους όρους της συγκεκριμένης Διακήρυξης (Νο 864),  

η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: 

⇒ Η εταιρεία ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ κατέθεσε αίτηση με αριθμ. πρωτ: 24142/22.12.2015, με την 

οποία ζητούσε να της επιτραπεί να ελέγξει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και την τεχνική προσφορά της 

εταιρείας ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ. Επειδή η Επιτροπή δεν ενημερώθηκε εμπρόθεσμα για την εν λόγω αίτηση, 

προχώρησε στη σύνταξη του από 16.12.2015 πρακτικού, χωρίς να επιτραπεί στην εταιρεία 

ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ να ελέγξει τα δικαιολογητικά της συνδιαγωνιζόμενης εταιρείας. 

⇒ Σύμφωνα με την αρ. 462/2007 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους: «Εταιρεία που 

χαρακτηρίζει στο σύνολο της ως εμπιστευτική της τεχνική της προσφορά δεν κωλύεται μεν να την 

υποβάλει αφού πρόκειται για ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας, πλην όμως η αναθέτουσα αρχή 

οφείλει να καλέσει την προσφέρουσα να προσδιορίσει ποια συγκεκριμένα στοιχεία της προσφοράς 

της χαρακτηρίζει ως εμπιστευτικά, ενημερώνοντας την ότι ως έχει η προσφορά της αντίκειται στη 

διακήρυξη του διαγωνισμού και στις βασικές αρχές της διαφάνειας των δημοσίων διαγωνισμών.» 

⇒ Επειδή στους όρους της αρθμ. 864/2015 απόφαση Δημάρχου, με την οποία προκηρύχθηκε ο 

πρόχειρος διαγωνισμός δεν αναφέρεται πουθενά η δυνατότητα χαρακτηρισμού με την ένδειξη 

«εμπιστευτικού χαρακτήρα» και  

⇒ Επειδή η τήρηση της δημοσιότητας αποσκοπεί στην εξασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διεξαγωγή 

των δημόσιων διαγωνισμών, εξασφαλίζοντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης, ώστε όλοι οι 

συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα έγγραφα των υπολοίπων συμμετεχόντων 

για τα οποία δεν υπάρχει νομική βάση να θεωρούνται εμπιστευτικά,  

η Επιτροπή κάνει δεκτή την ένταση της εταιρείας ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ως προς το σκέλος αυτό. 

 

Ως προς το δεύτερο σκέλος της ένστασης που αφορά τον αποκλεισμό της εταιρείας ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ λόγω της απουσίας από τον φάκελο της προσφοράς «υπεύθυνης δήλωσης της 

κατασκευάστριας εταιρείας ή αντιπροσώπου της στην Ελλάδα με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται 

την εκτέλεση της προμήθειας για το Δήμο Λαυρεωτικής και την παροχή ανταλλακτικών, σε περίπτωση 

κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, εφόσον ο προσφέρων 

δεν είναι ο κατασκευαστής» για τα είδη που αναφέρονται στην αριθμ.64/2015 μελέτη της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και συγκεκριμένα τα με αριθμ. τιμολογίου 11 & 12 καθίσματα νηπίων 

και παιδιών. Τα ανωτέρω είδη δεν κατασκευάζονται από την ίδια αλλά από ξένο προμηθευτή και η 
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απαιτουμένη από την διακήρυξη υπεύθυνη δήλωση έχει αντικατασταθεί με άλλη της διαγωνιζόμενης η  

οποία  αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα είδη  είναι διαθέσιμα για τις ανάγκες του συγκεκριμένου 

διαγωνισμού στις αποθήκες της ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ, η οποία όμως δεν καλύπτει τους όρους της διακήρυξης.  

η Επιτροπή διεπίστωσε ότι: 

⇒ Επειδή η ύπαρξη της συγκεκριμένης υπεύθυνης δήλωσης αποτελεί, σύμφωνα με τη διακήρυξη του 

διαγωνισμού, μέρος της προσφοράς  ως στοιχείο επί ποινή αποκλεισμού και κατ΄ επέκταση της 

αξιολόγησης και η έλλειψη της οδηγεί σε αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου από την συνέχιση του 

διαγωνισμού 

⇒ Μολονότι η  εταιρεία ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ κατέθεσε με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 24332/23.12.2015 

έγγραφο της δελτίο αποστολής των καθισμάτων νηπίων και παιδιών προκειμένου να αποδείξει ότι 

τα απαραίτητα καθίσματα υπάρχουν στην αποθήκη της εταιρείας ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,  η 

απαιτούμενη από τη Διακήρυξη υπεύθυνη δήλωση δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλη άλλου 

περιεχομένου, αφού δεν ορίζεται σε κανένα σημείο των τευχών δημοπράτησης  

⇒ Στην περίπτωση που η διαγωνιζόμενη εταιρεία ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ δεν συμφωνούσε με τους 

όρους διακήρυξης, θα μπορούσε να υποβάλλει ένσταση κατά της διακήρυξης,  σύμφωνα με το αρθ. 

15 του ΕΚΠΟΤΑ. Η μη υποβολή ένστασης σημαίνει την πλήρη αποδοχή των όρων από την 

διαγωνιζόμενη.  

⇒ Ο φάκελος των τεχνικών προδιαγραφών των υπόλοιπων διαγωνιζομένων ήταν πλήρης σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας 

η Επιτροπή, για τους λόγους αυτούς, δεν κάνει δεκτή την ένταση της εταιρείας ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ως προς το σκέλος αυτό. 

Συμπερασματικά η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών γνωμοδοτεί ότι: 

 η ένσταση με αρ. πρωτ:24303/23.12.2015 που κατατέθηκε από την εταιρεία ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

πρέπει: 

(α) να γίνει δεκτή ως προς το πρώτο σκέλος, ζητώντας από την εταιρεία ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ όπως διευκρινίσει 

εγγράφως τα στοιχεία εκείνα της τεχνικής προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και εκείνα τα 

οποία μπορούν να δημοσιοποιηθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Π.Δ/τος 60/2007  και  

(β) να απορριφθεί ως προς το δεύτερο σκέλος για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

Το ανωτέρω πρακτικό διαβιβάζεται προς την Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση.» 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής (α) να γίνει αποδεκτή η από 12.01.2016 γνωμοδότηση της Επιτροπής σχετικά με την 
υποβληθείσα ένσταση μόνο ως προς το πρώτο σκέλος που αφορά τα στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα 
και (β) να γίνει αποδεκτή η αριθμ. πρωτ: 24303/23.12.2015 ένσταση του κου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΥ 
για τους εξής λόγους: 
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Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 18 του ΕΚΠΟΤΑ: «Όταν οι προσφέροντες δεν θα 

κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων 

της παραγράφου 2 που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτή και 

υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά 

με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον 

προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.»  

Εάν τα προσφερόμενα από το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό είδη πρόκειται να τεθούν στη 
διάθεσή του μέσω τρίτου προσώπου, ενεργούντος ως εμπορικού αντιπροσώπου του κατασκευαστικού 
οίκου, η συνδρομή της προϋπόθεσης που απαιτεί η παρ.3 του άρθρου 18 του ΕΚΠΟΤΑ, καλύπτεται με 
την υποβολή δήλωσης, υπογραφόμενης από το νόμιμο εκπρόσωπο του εν λόγω ενδιάμεσου προσώπου 
(εμπορικού αντιπροσώπου) (ΣτΕ Ολ 1212/2007, ΣτΕ 1599/2004, ΣτΕ 3888/2002, ΣτΕ 1339/2008, ΣτΕ 
ΕπΑν 14/2004, 715/2003). 

Στην προκειμένη περίπτωση ο κος ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση του κου Ευρυπίδη 
Γεωργιάδη, νομίμου εκπροσώπου της ΕΡΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στην οποία δηλώνεται ότι τα είδη 
της μελέτης με Α.Τ. 11 και 12 και στις ποσότητες που ζητούνται από τη διακήρυξη βρίσκονται διαθέσιμα 
στις αποθήκες του εργοστασίου. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις αποφάσεις (ΣτΕ 1598/2004, ΣτΕ 1331/2008, ΕΣ κλιμ.ΣΤ΄105/2009 & 
82/2009) δεν απαιτείται η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης της παρ.3 του άρθρου 18 του ΕΚΠΟΤΑ εάν 
ο διαγωνιζόμενος έχει ήδη στη διάθεσή του τα προσφερόμενα είδη και ως εκ τούτου δεν εξαρτάται από 
τον κατασκευαστικό οίκο για την εκτέλεση της προμήθειας. 

 Ο κος ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ, προς απόδειξη όσων αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση, παρέδωσε 
στο Δήμο Λαυρεωτικής με δελτίο αποστολής Νο 978/23.12.2016 τα εν λόγω είδη. 

Συνεπώς, ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 
απέρριψε την ένσταση ως προς το δεύτερο σκέλος της, δεν ευσταθεί. 

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

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

- Την υπ’ αριθμ. 64/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

- Την αριθμ.864/2015 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

- Το με ημερομηνία 16.12.2015 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, 

- Την αριθμ. πρωτ: 24142/22.12.2015 αίτηση του κου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΥ, με την οποία ζητά 
να του επιτραπεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών της συνδιαγωνιζόμενης εταιρείας 

- Την αρ. πρωτ: 24303/23.12.2015 ένσταση του κου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΥ 

- Την από 12.01.2016 γνωμοδότηση της Επιτροπής σχετικά με την υποβληθείσα ένσταση 
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και έπειτα από διαλογική συζήτηση  
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

(α) αποδέχεται την από 12.01.2016 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 
Προσφορών σχετικά με την υποβληθείσα ένσταση που κατέθεσε ο κος ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ κατά 
του ΔΥ/16.12.2015 πρακτικού που αφορά τον πρόχειρο διαγωνισμό για την «προμήθεια οργάνων, 
δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαυρεωτικής» μόνο ως προς το 
πρώτο σκέλος της και απορρίπτει αυτήν ως προς το δεύτερο σκέλος της. 
(β) αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ: 24303/23.12.2015 ένσταση του κου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΥ για 
τους λόγους που αναφέρθηκαν στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος 
εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της από 27.11.2015 προσφυγής που άσκησε ενώπιον 
του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και 
εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 16.03.2016 
Αρ. Απόφ.: 10/2016 

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 27.11.2015 προσφυγής 

που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 16.03.2016», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την από 27.11.2015 και με αριθμό κατάθεσης ΠΡΦ 1248/27.11.2015 προσφυγή που άσκησε 
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ζητά την 
ακύρωση χρηματικών καταλόγων που εξέδωσε ο Δήμος για τη βεβαίωση σε βάρος της ιδίας χρηματικών 
ποσών, που αφορούν δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού καθώς και φόρο ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων προκειμένου για το έτος 2013. 

Σύμφωνα με τους ειδικότερους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας εταιρείας η επιβολή των ως 
άνω δημοτικών φόρων και τελών 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 κρίνονται ιδιαιτέρως σοβαροί και χρήζουν 
ιδιαίτερα προσεκτικής αντιμετώπισης με βάση δικονομικά και ουσιαστικά επιχειρήματα που 
θεμελιώνονται στο Σύνταγμα, το ενωσιακό δίκαιο και την κοινή νομοθεσία. Επίσης, από την εξέλιξη της 
υπόψη υποθέσεως θα εξαρτηθεί, επί της ουσίας, η νομιμότητα της επιβολής των αντίστοιχων δημοτικών 
φόρων και τελών που θα επιβληθούν εκ μέρους του Δήμου σε βάρος της ίδιας προσφεύγουσας. 
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Με τις υπ’ αριθμ.53/2015 και 213/2015 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής είχε ανατεθεί στο 
Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», η υποβολή υπομνημάτων εκ 
μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της από 29.12.2014, από 12.03.2015 και 04.09.2015 παλαιότερων 
προσφυγών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, με σχετικό έγγραφό του προς την Οικονομική Επιτροπή, 
εισηγείται τα ακόλουθα:  
     «Σχετικώς με το ζήτημα  της ανάθεσης  αντίκρουσης  και της νέας από 27/11/2015  προσφυγής της 

ΔΕΗ ΑΕ κατά του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (με αριθ. πρωτ. 

εισερχομένου 24361/24-12-2015), με την οποία  επιδιώκει την ακύρωση χρηματικών καταλόγων του 

οικον. έτους 2013, που αφορούν σε δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και φόρο 

ηλεκτροδοτουμένων χώρων,  έχω να σας γνωρίσω τα ακόλουθα :  

     Θεωρώ ότι ο Δήμος, λαμβανομένου υπ’ όψη και του φόρου εργασίας μου, ως  μόνου δικηγόρου  

χωρίς κάν γραμματειακή ή άλλη υποστήριξη, πρέπει να απευθυνθεί σε δικηγορικό γραφείο με 

εξειδίκευση  και εμπειρία, σε αντικείμενα της φύσεως των ανωτέρω προσφυγών, με γνώμονα την 

πληρεστέρα εξασφάλιση  και προστασία των  δικαιωμάτων και συμφερόντων του . 

     Αυτό άλλωστε επιβάλλεται και για την ενιαία και αποτελεσματική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης 

αντιδικίας  με την ΔΕΗ, αφού  ο Δήμος  έχει  ήδη κρίνει και  αποφασίσει  για  ταυτόσημες προσφυγές 

της ΔΕΗ, την ανάθεση σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο (βλ. αριθ. 53/2015 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής και 48/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κλπ )». 
Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την 

ανάθεση της εκπόνησης του νομικού υπομνήματος που θα κατατεθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών επί της ως άνω προσφυγής και, αφετέρου, την εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση της 
εν λόγω υπόθεσης από το Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, ο οποίος διαθέτει 
εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία και έχει εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής και στο παρελθόν σε 
αντίστοιχες υποθέσεις. 

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,  
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− την από 27.11.2015 και με αριθμό κατάθεσης ΠΡΦ 1248/27.11.2015 προσφυγή της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.,  

− την από 20.01.2016 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α - Παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο 
Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠ. 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (Ap. Papaconstantinou & Partners), που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ, αριθμ. 30 - 32, Κολωνάκι, να υποβάλει εκ μέρους του 
Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών υπόμνημα επί της από 27.11.2015 και με 
αριθμό κατάθεσης ΠΡΦ 1248/27.11.2015 προσφυγής, που άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού η 
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.», καθώς και να παρασταθεί 
και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 16ης Μαρτίου 
2016 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε θα συζητηθεί η ως άνω 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: Λήψη απόφασης περί ένταξης στη ρύθμιση των εκατό (100) δόσεων των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών του Δήμου Λαυρεωτικής προς της ΕΥΔΑΠ 
Αρ. Απόφ.: 11/2016    
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 «ένταξης στη ρύθμιση των εκατό (100) 

δόσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Λαυρεωτικής προς της ΕΥΔΑΠ», έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Η ΕΥΔΑΠ με το αριθμ. πρωτ: 16825/08.12.2015 έγγραφό της, κοινοποίησε στο Δήμο μας την 
αριθμ.18747/25.11.2015 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, με την οποία αποφάσισε να δώσει 
τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών των ΟΤΑ που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 5.12.2015, 
ως εξής:  
1. Μέγιστος αριθμός 100 δόσεων, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής.  
2. Το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 4.000,00 €.  
3. Για τα ρυθμιζόμενα ποσά μέχρι τις 60 δόσεις, δεν θα επιβάλλεται τόκος.  
4. Από την 61η έως την 100η δόση, θα επιβάλλεται τόκος υπερημερίας 6%, για το μέρος των δόσεων που 
υπερβαίνουν τις 60, ο οποίος θα προεισπράττεται κατά τους πρώτους μήνες της ρύθμισης.  
5. Οι ρυθμιζόμενες οφειλές απαλλάσσονται από τις αναλογούσες, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, 
προσαυξήσεις και τόκους.  
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6. Απαλλάσσονται οι Ο.Τ.Α. από την υποχρέωση χρηματικής προκαταβολής.  
7. Απαλλάσσονται επίσης, από την υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής καλής τήρησης των 
όρων της συμβάσεως.  
Τα ανωτέρω ισχύουν υπό τις εξής προϋποθέσεις: α. Να υποβληθεί έγγραφο αίτημα από το Δήμο, μετά 
από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. β. Στα ρυθμιζόμενα ποσά να περιλαμβάνονται και οι οφειλές 
των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου. γ. Να έχει υπογραφεί η Σύμβαση Ρύθμισης Οφειλών μέχρι 
31.1.2016 και να έχει καταβληθεί η πρώτη δόση της ρύθμισης μέχρι την ημερομηνία αυτή. δ. Με την 
καθυστέρηση πληρωμής δύο συνεχόμενων δόσεων ή τρεχόντων λογαριασμών αξίας ίσης με το διπλάσιο 
της μέσης μηνιαίας κατανάλωσης όλων των παροχών του Δήμου η σύμβαση παύει να ισχύει, ως 
μηδέποτε συντελεσθείσα και ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό (ανεξόφλητες κύριες οφειλές και συνολικές 
προσαυξήσεις) καθίσταται ληξιπρόθεσμο, έντοκο και απαιτητό. 
Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής οφείλει στην 
ΕΥΔΑΠ  ποσά συνολικού ύψους εξακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ 
(668.758,00 €),  τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι την 5.12.2015 (έκδοση έως 31.10.2015),  
καθώς και τις επί των ληξιπρόθεσμων αυτών ποσών αναλογούσες μέχρι τότε νόμιμες  προσαυξήσεις και 
τόκους μη εμπροθέσμου καταβολής, συνολικού ύψους 17.244,53 ευρώ. 

Το ποσό της κύριας οφειλής αναλύεται ως κατωτέρω: 
 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ την 5/12/2015 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 21.920,00 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 646.838,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ 668.758,00 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 17.244,53 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 686.002,53 

ΤΟΚΟΙ ΔΟΣΙΑΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 28.307,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΤΟΚΟΥΣ 697.065,00 

Το ποσό αυτό θα καταβληθεί  σε εκατό (100) ισόποσες συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις, των έξι χιλιάδων 
εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (6.970,65 €) η κάθε μία, εκ των οποίων  οι 60 
πρώτες θα είναι άτοκες ενώ από την 61η  και μετά έντοκες με επιτόκιο 6%.  Το ποσό των τόκων αυτών, 
ύψους είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων επτά ευρώ (28.307,00 €) θα προεισπραχθεί με τις αρχικές 
δόσεις και στη συνέχεια θα εισπραχθεί το κεφάλαιο. 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
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− Το αριθμ. πρωτ: 16825/08.12.2015 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ, 

− Τις οφειλές του Δήμου Λαυρεωτικής προς την ΕΥΔΑΠ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι 
την 05.12.2015 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της 
ΕΥΔΑΠ, για τη ρύθμιση των οφειλών του που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι την 05.12.2015, σε εκατό 
(100) ισόποσες συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις, των έξι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ και εξήντα 
πέντε λεπτών (6.970,65 €) η κάθε μία, εκ των οποίων  οι 60 πρώτες θα είναι άτοκες ενώ από την 61η  και 
μετά έντοκες με επιτόκιο 6%.  Το ποσό των τόκων αυτών, ύψους είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων επτά 
ευρώ (28.307,00 €) θα προεισπραχθεί με τις αρχικές δόσεις και στη συνέχεια θα εισπραχθεί το κεφάλαιο. 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης στις 
31.12.2015 
Αρ. Απόφ.:12/2016    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«ανατροπής προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης στις 31.12.2015». 

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

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

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  

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

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. 
πρωτ: 24634/31.12.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα 
ακόλουθα:  
A. Σε περίπτωση ματαίωσης της δαπάνης, η ανάληψη ανατρέπεται με την προαναφερόμενη διαδικασία, 

μετά από αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη. (παρ 1β άρθρο 4 ΠΔ 113/2010). 
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Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονομικού έτους 

στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική 

ή μερική διαγραφή του ποσού που δεσμεύτηκε. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την 

ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης δεσμεύεται με νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση 

με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων πίστωση που ανατρέπονται σύμφωνα με το προηγούμενο 

εδάφιο. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομένοντος υπολοίπου μετά τις κατά τα 

ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων. (παρ 5 άρθρο 4 ΠΔ 113/2010)  

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ γίνονται δεκτά τα εξής:  

«Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο μητρώο δεσμεύσεων δεσμεύεται 

ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή της σχετικής δαπάνης (άρθρο 21 παρ. 5 Ν 

2362/95, όπως ισχύει, άρθρο 4 παρ. 1α ΠΔ 113/2010). Η δεσμευθείσα πίστωση δεν μπορεί να διατεθεί 

για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσμευση της πίστωσης 

διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του δήμου. 

Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου κατά 
περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού 
συμβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 ΠΔ 113/2010): 

α. Όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο. 

β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο 

οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει ματαιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει 
πληρωθεί μέχρι τη λήξη του έτους, με συνέπεια η σχετική υποχρέωση να μεταφέρεται στο επόμενο 

έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (μη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, 

δεσμεύονται με νέες αποφάσεις κατά την έναρξη του οικονομικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να 

αναλαμβάνονται μόνο αν απομένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθμό (άρθρο 4 παρ. 5 ΠΔ 

113/2010)». 

 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/91118/0026/2010, απόφαση ανατροπής της 

ανάληψης απαιτείται επίσης όταν αυτή επιστρέφεται στο διατάκτη, κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 

113/2010, για λόγους έλλειψης ή ανεπάρκειας της πίστωσης ή μη νομιμότητας της δαπάνης. Επειδή 

όμως στους δήμους, όταν συντρέχουν οι λόγοι αυτοί, δεν υπογράφεται η πράξη ανάληψης της 

υποχρέωσης από τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας και συνεπώς δεν καταχωρείται στο 

μητρώο δεσμεύσεων, η συγκεκριμένη περίπτωση ανατροπής δεν έχει εφαρμογή. 

Δεν εκδίδεται απόφαση ανατροπής της ανάληψης, όταν μένει αδιάθετο υπόλοιπο της δεσμευθείσας 

πίστωσης, χωρίς να έχει μεσολαβήσει ματαίωση της δαπάνης ή ανεκτέλεστη ολικώς ή μερικώς ανάληψη 

υποχρέωσης. Τα αδιάθετα αυτά υπόλοιπα ανατρέπονται λογιστικά, χωρίς να απαιτείται δηλαδή σχετική 
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απόφαση, και λαμβάνονται υπ' όψη για τον υπολογισμό της διαθέσιμης πίστωσης σε κάθε κωδικό 

αριθμό. (εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ) 

 

Με βάση το έγγραφο Υπ. Οικ. 2/96117/0026/20.12.2011:  

1. Η απόφαση του διατάκτη (δηλ. κατά περίπτωση: δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού 

συμβουλίου), για την ανατροπή των αναλήψεων υποχρέωσης, μπορεί να γίνει έως και το πρώτο 

δεκαήμερο του Ιανουαρίου του επόμενου έτους.  

Οι αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται 

είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης 

που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ.  

Δηλαδή μπορεί σε μία απόφαση του διατάκτη, δηλαδή του Δημάρχου, της οικονομικής Επιτροπής ή του 

Δημοτικού Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση της δαπάνης,  να ανατραπούν όλες οι αναλήψεις 

υποχρέωσης, αρκεί να εμφανίζονται, στην απόφαση, αναλυτικά ανά ΚΑΕ.  

Οι αποφάσεις που τυχόν λαμβάνονται μετά την 31η/12/2012, θεωρείται ότι η ανάληψη υποχρέωσης έχει 

ανατραπεί στις 31/12/2012 και φυσικά όλες οι απαιτούμενες εγγραφές γίνονται με την ημερομηνία αυτή.   

2. Με αρνητικές εγγραφές (αντιλογισμός) τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές 

πιστώσεις. Οι αρνητικές λογιστικές εγγραφές, λαμβάνουν και αυτές μοναδικό αριθμό καταχώρησης.  

3. Η διαδικασία της ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης είναι υποχρεωτική. Στην εγκύκλιο Υπ. Οικ. 

2/96117/0026/20.12.2011 τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του 

τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το 

επόμενο οικονομικό έτος μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του 2015. Για τον 

έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την 

εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών δαπανών, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

του 2016, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του 2015. 

Β. Στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2/112634/0026/17-12-2013  έγγραφο της Δ/νσης: 26ης   Συντ/σμού & Ελέγχου 

Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Υπουργείου 

Οικονομικών.  αναφέρονται τα εξής: 

 

Α. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων 

1.α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 4, του π.δ. 113/2010 (Α.194), αναλήψεις 

υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση 

πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα 

δαπάνη κ.λπ.), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική 

απόφαση του Διατάκτη. Στη συνέχεια, με αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, 
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όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και 

αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις. 

β. Για την έκδοση των προαναφερόμενων ανακλητικών αποφάσεων από τους Διατάκτες και την 

καταχώρηση αυτών στο Μητρώο Δεσμεύσεων και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, από 

τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ακολουθείται η διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 4, του π.δ.113/2010 και 

αναλύεται περαιτέρω στην αριθ. 2/91118/0026/29-12-2010 εγκύκλιο (ΑΔΑ 4ΙΙ ΛΗ-Ε6), για τις αποφάσεις 

ανάληψης υποχρεώσεων. 

2.α. Οι εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη 

υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό 

ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ, ανάλογα με το σύστημα 

τήρησης των λογιστικών στοιχείων κάθε Φορέα. 

β. i) Όσον αφορά στους Φορείς εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού και με δεδομένες τις 

δυνατότητες του πληροφοριακού συστήματος που λειτουργεί στο Γ.Λ. Κράτους (ΟΠΣΔΠ), επιτρέπεται να 

εκδίδεται μια ανακλητική απόφαση ανά ΚΑΕ, που θα πρέπει όμως να συνοδεύεται απαραίτητα από 

Κατάσταση/Πίνακα, όπου θα αναγράφονται διακεκριμένα όλα τα στοιχεία ταυτότητας (Αριθ. Πρωτ., 

ημερομηνία, ΑΔΑ) των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων που έχουν εκδοθεί για τον ΚΑΕ αυτό και 

ανακαλούνται, τα στοιχεία καταχώρησης των αποφάσεων αυτών στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωμής και το ποσό της ανατρεπόμενης ανάληψης υποχρέωσης. 

ii) Οι ΥΔΕ, προς υποβοήθηση της όλης διαδικασίας, θα παρέχουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Διατάκτη 

στοιχεία για το ανεκτέλεστο μέρος των αναληφθεισών, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους, 

υποχρεώσεων βάσει της σχετικής αναφοράς του ΟΠΣΔΠ. 

γ. Περαιτέρω οι Υπηρεσίες αυτές ή οι Οικονομικές Υπηρεσίες των οικείων Φορέων καταχωρούν, όπως 

προαναφέρεται, τις εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις στα τηρούμενα βιβλία με αρνητικές λογιστικές 

εγγραφές (αντιλογισμός). Σημειώνεται ότι και οι αποφάσεις αυτές λαμβάνουν μοναδικό αριθμό 

καταχώρησης. 

3. Οι αποφάσεις για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης δύνανται να εκδίδονται με ημερομηνία 

31/12/2015, μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2016, και να καταχωρούνται στο ΟΠΣΔΠ, για τους φορείς του 

Δημοσίου, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. 

4. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους Δευτερεύοντες Διατάκτες, οι οποίοι θα πρέπει να 

εκδώσουν αποφάσεις ανατροπής για τις αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν θα εκτελεστούν μέχρι 31-12-

2015 και στη συνέχεια να τις αποστείλουν στις οικείες Υ.Δ.Ε. για καταχώρηση. 

 

Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονομική 

επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν 3852/2010) και κατ' εξαίρεση στο δημοτικό συμβούλιο και στο 

δήμαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006). 
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Σύμφωνα με τ΄ ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

    α. Του άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των  δαπανών του κράτους και 

άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

    β. Την παρ. 3 του άρθρου 158 του ΔΚΚ (ν. 3463/2006) 

    γ. Του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει, και 

ιδίως το άρθρο 4  

    δ. Τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011 και Υπ. Οικ. 

2/96117/0026/20.12.2011 

    ε. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 2/112634/0026/17-12-2013  έγγραφο της Δ/νσης: 26ης    Συντ/σμού & Ελέγχου 

Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Υπουργείου 

Οικονομικών. 

    στ. Έγγραφο Υπ. Οικ. 2/97612/0026/22.12.2014. 

    η. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 576/15-01-2016 έγγραφο ΥΠΕΣ  

    θ.  Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 2/81869/0026/23-12-2015 έγγραφο  Υπ. Οικονομικών 

2. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής για τις οποίες η δαπάνη έχει 

ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει 

μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρoνται, Θα πρέπει να λάβει απόφαση για την  ανατροπή των 
αποφάσεων, της Οικονομικής Επιτροπής, ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης, με 

ημερομηνία ανατροπής την 31η/12/2015, συνολικού ποσού ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι τρεις 

χιλιάδες, εξακόσια πενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (1.323.655,88 €), για τις οποίες η δαπάνη 

έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει 

μέσα στο οικονομικό έτος 2015,  ως απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα που επισυνάπτεται επί της 

παρούσης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

 

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: 
1. Του άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
2. Την παρ. 3 του άρθρου 158 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006) 
3. Του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει, και ιδίως 
το άρθρο 4  
4. Τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011 και Υπ. Οικ. 
2/96117/0026/20.12.2011 
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5. Έγγραφο Υπ. Οικ. 2/92055/0026/20.12.2012. 
6. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 2/112634/0026/17-12-2013  έγγραφο της Δ/νσης: 26ης Συντ/σμού & Ελέγχου 
Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Υπουργείου 
Οικονομικών.  
7. Έγγραφο Υπ. Οικ. 2/97612/0026/22.12.2014. 
8. Την αρ. πρωτ:24634/31.12.2015 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  
εγκρίνει την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης, με ημερομηνία 
ανατροπής την 31/12/2015, συνολικού ποσού ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες, 
εξακόσια πενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (1.323.655,88 €), για τις οποίες η δαπάνη 
ματαιώθηκε για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελέσθηκε εν όλω ή εν μέρει μέσα 
στο οικονομικό έτος 2015, όπως αυτές αναφέρονται κατωτέρω: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΑΥ-ΠΑΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΧΡΗΣΗ:2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΗΜ. ΕΚΔ. ΑΠΟΦ. ΗΜ. ΑΠΟΦ. Α.Δ.Α. Κ.Α.ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΣΟ Α.Α.Υ. Προς Ανατροπή  
Πρόταση Ανάληψης  Α-475 8/4/2015 78 8/4/2015 ΩΠΓ2ΩΛ1-Ι3Σ 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 10.000,00 9.963,00 
Πρόταση Ανάληψης  Α-805 15/10/2015 217 16/10/2015 6ΑΠΠΩΛ1-Υ6Ψ 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 5.000,00 3.567,00 
Πρόταση Ανάληψης  Α-163 15/1/2015 13 16/1/2015 Ω2Ψ2ΩΛ1-ΦΡΡ 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 20.000,00 408,36 
Πρόταση Ανάληψης  Α-988 21/12/2015 262 22/12/2015 60ΠΗΩΛ1-ΗΒΠ 00-6151.001 Δικαιώμ.ΔΕΗ από εισπραξη τελών-φόρων 12.000,00 199,70 
Πρόταση Ανάληψης  Α-418 8/4/2015 78 8/4/2015 ΩΠΓ2ΩΛ1-Ι3Σ 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.500,00 879,57 
Πρόταση Ανάληψης  Α-718 25/8/2015 164 26/8/2015 ΩΙΣ5ΩΛ1-ΡΝΕ 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 642,98 
Πρόταση Ανάληψης  Α-984 15/12/2015 260 15/12/2015 777ΚΩΛ1-Θ5Τ 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 574,00 516,60 
Πρόταση Ανάληψης  Α-991 21/12/2015 262 22/12/2015 60ΠΗΩΛ1-ΗΒΠ 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.500,00 1.824,09 
Πρόταση Ανάληψης  Α-659 13/7/2015 153 22/7/2015 72ΔΙΩΛ1-ΡΥΗ 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (παγία  710,00 360,39 
Πρόταση Ανάληψης  Α-870 23/11/2015 234 27/11/2015 ΒΜ55ΩΛ1-9ΡΧ 00-6736.008 Προγραμ.σύμβαση Δήμου-ΔΕΥΑΤΗΛ συντ.  61.500,00 61.500,00 
Πρόταση Ανάληψης  Α-377 30/3/2015 63 3/4/2015 6ΒΕ2ΩΛ1-4ΘΝ 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές 20.014,76 1.430,00 
Πρόταση Ανάληψης  Α-995 21/12/2015 262 22/12/2015 60ΠΗΩΛ1-ΗΒΠ 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου  5.300,00 440,00 
Πρόταση Ανάληψης  Α-31 2/1/2015 3 7/1/2015 7Ε80ΩΛ1-0Κ3 10-6021.005 Αποδοχές  υπαλ.αορίστου χρόνου σχολικών  101.204,16 220,00 
Πρόταση Ανάληψης  Α-422 8/4/2015 78 8/4/2015 ΩΠΓ2ΩΛ1-Ι3Σ 10-6051.002 Εργοδ.εισφορές υπερ ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 1.217,84 178,75 
Πρόταση Ανάληψης  Α-33 2/1/2015 3 7/1/2015 7Ε80ΩΛ1-0Κ3 10-6051.003 Εργοδοτικές εισφ. υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 12.087,12 42,90 
Πρόταση Ανάληψης  Α-36 2/1/2015 3 7/1/2015 7Ε80ΩΛ1-0Κ3 10-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  με  34.472,16 108,08 
Πρόταση Ανάληψης  Α-37 2/1/2015 3 7/1/2015 7Ε80ΩΛ1-0Κ3 10-6052.003 Εργοδοτικές εισφ.ΙΚΑ σχολικών φυλάκων 27.790,00 54,04 
Πρόταση Ανάληψης  Α-1054 22/12/2015 265 29/12/2015  7Σ0ΦΩΛ1-ΠΙΙ 10-6261.001 Συντήρηση και επισκευή δημοτικών  934,80 934,80 
Πρόταση Ανάληψης  Α-586 9/6/2015 115 12/6/2015 ΩΥ38ΩΛ1-ΣΛΚ 10-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών  2.000,00 1.691,45 
Πρόταση Ανάληψης  Α-860 23/11/2015 234 27/11/2015 ΒΜ55ΩΛ1-9ΡΧ 10-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και  2.189,40 2.152,50 
Πρόταση Ανάληψης  Α-265 13/2/2015 30 13/2/2015 Ω2ΝΛΩΛ1-ΙΤΞ 10-6266.002 Επιτόπια υποστήριξη εφαρμογών 5.000,00 3.357,90 
Πρόταση Ανάληψης  Α-266 13/2/2015 30 13/2/2015 Ω2ΝΛΩΛ1-ΙΤΞ 10-6266.003 Επιτόπια υπ[οστήριξη Hardware 5.500,00 3.308,70 
Πρόταση Ανάληψης  Α-861 23/11/2015 234 27/11/2015 ΒΜ55ΩΛ1-9ΡΧ 10-6266.004 Προμήθεια προτύπων ΕΛΟΤ 980,50 969,19 
Πρόταση Ανάληψης  Α-222 3/2/2015 25 13/2/2015 7ΑΠ0ΩΛ1-1ΗΕ 10-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΠΑΓΙΑ) -  500,00 2,60 
Πρόταση Ανάληψης  Α-771 17/9/2015 199 22/9/2015 ΩΝΙ2ΩΛ1-9ΔΠ 10-6411. Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών  750,00 550,00 
Πρόταση Ανάληψης  Α-677 3/8/2015 164 26/8/2015 ΩΙΣ5ΩΛ1-ΡΝΕ 10-6461. Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών  830,00 269,37 
Πρόταση Ανάληψης  Α-393 30/3/2015 63 3/4/2015 6ΒΕ2ΩΛ1-4ΘΝ 10-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων 1.598,50 190,41 
Πρόταση Ανάληψης  Α-41 2/1/2015 3 7/1/2015 7Ε80ΩΛ1-0Κ3 10-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά  6.000,00 2.606,80 
Πρόταση Ανάληψης  Α-42 2/1/2015 3 7/1/2015 7Ε80ΩΛ1-0Κ3 10-6615.002 Εκτυπώσεις-Απομαγνητοφώνηση πρακτικών 20.000,00 1.476,00 
Πρόταση Ανάληψης  Α-416 8/4/2015 78 8/4/2015 ΩΠΓ2ΩΛ1-Ι3Σ 10-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και  8.320,00 2.840,61 
Πρόταση Ανάληψης  Α-816 15/10/2015 217 16/10/2015 6ΑΠΠΩΛ1-Υ6Ψ 10-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για  6.000,00 667,90 
Πρόταση Ανάληψης  Α-549 14/5/2015 102 19/5/2015 67Ψ8ΩΛ1-Ρ2Π 10-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και  3.000,00 2.359,60 
Πρόταση Ανάληψης  Α-164 15/1/2015 13 16/1/2015 Ω2Ψ2ΩΛ1-ΦΡΡ 10-6654.001 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού 7.000,00 297,05 
Πρόταση Ανάληψης  Α-330 20/2/2015 44 20/2/2015 7ΚΕΒΩΛ1-ΛΡΞ 10-6654.004 Προμήθεια μελανιών ενότητας Λαυρίου 12.000,00 3.296,10 
Πρόταση Ανάληψης  Α-587 9/6/2015 115 12/6/2015 ΩΥ38ΩΛ1-ΣΛΚ 10-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.000,00 736,82 
Πρόταση Ανάληψης  Α-875 23/11/2015 234 27/11/2015 ΒΜ55ΩΛ1-9ΡΧ 10-7133. Έπιπλα σκέυη 210,00 210,00 
Πρόταση Ανάληψης  Α-863 23/11/2015 234 27/11/2015 ΒΜ55ΩΛ1-9ΡΧ 15-6261.001 Συντήρηση-επισκευή κτηρίων ΧΥΤΗΡΙΟ 1.653,12 1.653,12 
Πρόταση Ανάληψης  Α-1052 22/12/2015 265 29/12/2015  7Σ0ΦΩΛ1-ΠΙΙ 15-6261.001 Συντήρηση-επισκ.νεκροταφείων Λαυρίου- 1.008,60 1.008,60 
Πρόταση Ανάληψης  Α-1053 22/12/2015 265 29/12/2015  7Σ0ΦΩΛ1-ΠΙΙ 15-6261.001 Συντήρηση-επισκευή κτηρίων 430,50 430,50 
Πρόταση Ανάληψης  Α-588 9/6/2015 115 12/6/2015 ΩΥ38ΩΛ1-ΣΛΚ 15-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών  2.000,00 993,70 
Πρόταση Ανάληψης  Α-882 23/11/2015 234 27/11/2015 ΒΜ55ΩΛ1-9ΡΧ 15-6474.002 Εξοδα κοινωνικού παντοπωλείου 15.000,00 9.208,06 
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Πρόταση Ανάληψης  Α-881 23/11/2015 234 27/11/2015 ΒΜ55ΩΛ1-9ΡΧ 15-6482.001 Εξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης  1.220,00 1.217,70 
Πρόταση Ανάληψης  Α-290 13/2/2015 30 13/2/2015 Ω2ΝΛΩΛ1-ΙΤΞ 15-6482.001 Εξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης 496.139,06 2.588,84 
Πρόταση Ανάληψης  Α-1065 31/12/2015 269 31/12/2015 7ΣΧ3ΩΛ1-Ο5Ζ 15-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών  2.100,00 1.845,00 
Πρόταση Ανάληψης  Α-821 15/10/2015 217 16/10/2015 6ΑΠΠΩΛ1-Υ6Ψ 15-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για  4.000,00 626,53 
Πρόταση Ανάληψης  Α-842 23/10/2015 225 26/10/2015 Ψ0ΓΦΩΛ1-1ΒΥ 15-6693.002 Σίτιση αδέσποτων ζώων 10.000,00 1.567,51 
Πρόταση Ανάληψης  Α-283 13/2/2015 30 13/2/2015 Ω2ΝΛΩΛ1-ΙΤΞ 15-6693.002 Σίτιση αδέσποτων ζώων 15.000,00 5.688,71 
Πρόταση Ανάληψης  Α-632 26/6/2015 130 29/6/2015 Ω5ΥΤΩΛ1-ΔΛ3 15-7331.002 Συντήρηση κέντρου περιβαντολογικής  800,00 797,04 
Πρόταση Ανάληψης  Α-61 2/1/2015 3 7/1/2015 7Ε80ΩΛ1-0Κ3 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 900.971,52 2.530,00 
Πρόταση Ανάληψης  Α-744 17/9/2015 197 22/9/2015 Β8Ψ2ΩΛ1-ΨΓΛ 20-6021.001 Τακτικές αποδοχές-με σύμβαση αορίστου  27.065,00 220,00 
Πρόταση Ανάληψης  Α-65 2/1/2015 3 7/1/2015 7Ε80ΩΛ1-0Κ3 20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 118.818,32 316,25 
Πρόταση Ανάληψης  Α-1004 21/12/2015 262 22/12/2015 60ΠΗΩΛ1-ΗΒΠ 20-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 760,00 77,56 
Πρόταση Ανάληψης  Α-745 17/9/2015 197 22/9/2015 Β8Ψ2ΩΛ1-ΨΓΛ 20-6052.001 Εργοδ. εισφορές ΙΚΑ   με σύμβαση  7.000,00 60,96 
Πρόταση Ανάληψης  Α-589 9/6/2015 115 12/6/2015 ΩΥ38ΩΛ1-ΣΛΚ 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών  98.159,02 81.848,91 
Πρόταση Ανάληψης  Α-294 13/2/2015 30 13/2/2015 Ω2ΝΛΩΛ1-ΙΤΞ 20-6411. Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών  4.000,00 200,00 
Πρόταση Ανάληψης  Α-154 2/1/2015 3 7/1/2015 7Ε80ΩΛ1-0Κ3 20-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για  340.000,00 23.066,60 
Πρόταση Ανάληψης  Α-590 9/6/2015 115 12/6/2015 ΩΥ38ΩΛ1-ΣΛΚ 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 69.177,14 45.881,77 
Πρόταση Ανάληψης  Α-339 20/2/2015 46 20/2/2015 Ψ5Ε4ΩΛ1-ΝΚ6 20-7131.009 Προμήθια ηλεκτρολογικού υλικού 71.050,00 4.366,47 
Πρόταση Ανάληψης  Α-620 9/6/2015 115 12/6/2015 ΩΥ38ΩΛ1-ΣΛΚ 20-7425.010 Ακρ.γεωγ.αποτύπ.φωτ.σωμ.φωτ.- 12.300,00 12.300,00 
Πρόταση Ανάληψης  Α-75 2/1/2015 3 7/1/2015 7Ε80ΩΛ1-0Κ3 25-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 194.391,72 550,00 
Πρόταση Ανάληψης  Α-1009 21/12/2015 262 22/12/2015 60ΠΗΩΛ1-ΗΒΠ 25-6051.001 Εργοδοτική εισφορα ΤΥΔΚΥ-ΟΠΑΔ 1.275,00 68,75 
Πρόταση Ανάληψης  Α-1010 21/12/2015 262 22/12/2015 60ΠΗΩΛ1-ΗΒΠ 25-6051.003 Εργοδοτική εισφορα ΤΥΔΚΥ-ΟΠΑΔ 260,00 16,50 
Πρόταση Ανάληψης  Α-1011 21/12/2015 262 22/12/2015 60ΠΗΩΛ1-ΗΒΠ 25-6213. Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 153.428,80 153.152,00 
Πρόταση Ανάληψης  Α-80 2/1/2015 3 7/1/2015 7Ε80ΩΛ1-0Κ3 25-6213. Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 1.150.045,00 575.024,00 
Πρόταση Ανάληψης  Α-1070 31/12/2015 269 31/12/2015 7ΣΧ3ΩΛ1-Ο5Ζ 25-6213. Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 61.620,60 59.895,00 
Πρόταση Ανάληψης  Α-826 15/10/2015 217 16/10/2015 6ΑΠΠΩΛ1-Υ6Ψ 25-6213. Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 16.000,00 12.682,00 
Πρόταση Ανάληψης  Α-762 17/9/2015 197 22/9/2015 Β8Ψ2ΩΛ1-ΨΓΛ 25-6264.001 Συντ.επισκ.αντλητικών συγκρ. 3.600,00 3.600,00 
Πρόταση Ανάληψης  Α-725 25/8/2015 164 26/8/2015 ΩΙΣ5ΩΛ1-ΡΝΕ 25-6264.001 Συντ.επισκ.αντλητικών συγκρ. 3.560,85 3.413,25 
Πρόταση Ανάληψης  Α-609 9/6/2015 115 12/6/2015 ΩΥ38ΩΛ1-ΣΛΚ 25-6264.002 Συντήρηση -επισκευή μηχ/των Βιολογικού  200,00 172,82 
Πρόταση Ανάληψης  Α-714 25/8/2015 164 26/8/2015 ΩΙΣ5ΩΛ1-ΡΝΕ 25-6264.002 Συντήρηση -επισκευή μηχ/των Βιολογικού  12.115,50 11.376,27 
Πρόταση Ανάληψης  Α-885 23/11/2015 234 27/11/2015 ΒΜ55ΩΛ1-9ΡΧ 25-6662.020 Συντήρηση επισκευή Δ.Υ Αγ.Κων/νου 5.043,00 4.920,00 
Πρόταση Ανάληψης  Α-727 25/8/2015 172 26/8/2015 ΩΣΝΞΩΛ1-ΧΝΔ 25-7135.001 Προμήθεια εξαρτημάτων υδρευσης 21.440,00 542,43 
Πρόταση Ανάληψης  Α-428 8/4/2015 79 9/4/2015 ΩΓΤΝΩΛ1-ΛΡΓ 25-7312.002 Εργα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού  1.805,00 3,04 
Πρόταση Ανάληψης  Α-301 13/2/2015 30 13/2/2015 Ω2ΝΛΩΛ1-ΙΤΞ 25-7341.001 Αντικ-δικτ.υδρ.και αντικ.αμιαντ.Κερατέα 39.316,09 33.276,19 
Πρόταση Ανάληψης  Α-1013 21/12/2015 262 22/12/2015 60ΠΗΩΛ1-ΗΒΠ 30-6011.001 Τακτικές αποδοχές 28.018,74 330,00 
Πρόταση Ανάληψης  Α-1014 21/12/2015 262 22/12/2015 60ΠΗΩΛ1-ΗΒΠ 30-6021.001 Τακτικές αποδοχέςμε σύμβαση αορίστου  1.300,00 220,00 
Πρόταση Ανάληψης  Α-1015 21/12/2015 262 22/12/2015 60ΠΗΩΛ1-ΗΒΠ 30-6051.003 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 100,00 41,25 
Πρόταση Ανάληψης  Α-1016 21/12/2015 262 22/12/2015 60ΠΗΩΛ1-ΗΒΠ 30-6051.008 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 850,00 9,90 
Πρόταση Ανάληψης  Α-94 2/1/2015 3 7/1/2015 7Ε80ΩΛ1-0Κ3 30-6052.001 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ υπαλ.με σύμβ.αορίστου  13.859,88 54,04 
Πρόταση Ανάληψης  Α-871 23/11/2015 234 27/11/2015 ΒΜ55ΩΛ1-9ΡΧ 30-6261.004 Συντήρηση σχολ. κτηρίων Α βάθμιας  8.081,10 8.081,00 
Πρόταση Ανάληψης  Α-873 23/11/2015 234 27/11/2015 ΒΜ55ΩΛ1-9ΡΧ 30-6261.004 Συντήρηση σχολ. κτηρίων Α βάθμιας  2.084,00 2.083,71 
Πρόταση Ανάληψης  Α-1041 21/12/2015 262 22/12/2015 60ΠΗΩΛ1-ΗΒΠ 30-6261.004 Συντήρηση σχολ. κτηρίων Α βάθμιας  2.220,00 2.210,36 
Πρόταση Ανάληψης  Α-867 23/11/2015 234 27/11/2015 ΒΜ55ΩΛ1-9ΡΧ 30-6261.004 Συντήρηση σχολ. κτηρίων Α βάθμιας  5.178,30 5.178,30 
Πρόταση Ανάληψης  Α-983 15/12/2015 260 15/12/2015 777ΚΩΛ1-Θ5Τ 30-6261.004 Συντήρηση σχολ. κτηρίων Α βάθμιας  2.635,52 2.635,52 
Πρόταση Ανάληψης  Α-985 15/12/2015 260 15/12/2015 777ΚΩΛ1-Θ5Τ 30-6261.005 Συντήρηση σχολ.κτιρίων  Β.εκπαίδευσης 1.500,00 1.476,00 
Πρόταση Ανάληψης  Α-876 23/11/2015 234 27/11/2015 ΒΜ55ΩΛ1-9ΡΧ 30-6261.005 Συντήρηση σχολ.κτιρίων  Β.εκπαίδευσης  1.720,00 1.719,69 
Πρόταση Ανάληψης  Α-1043 21/12/2015 262 22/12/2015 60ΠΗΩΛ1-ΗΒΠ 30-6261.005 Συντήρηση σχολ.κτιρίων  Β.εκπαίδευσης 811,00 810,93 
Πρόταση Ανάληψης  Α-1040 21/12/2015 262 22/12/2015 60ΠΗΩΛ1-ΗΒΠ 30-6261.005 Συντήρηση σχολ.κτιρίων  Β.εκπαίδευσης 2.566,50 2.566,48 
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Πρόταση Ανάληψης  Α-1042 21/12/2015 262 22/12/2015 60ΠΗΩΛ1-ΗΒΠ 30-6261.005 Συντήρηση σχολ.κτιρίων  Β.εκπαίδευσης 2.812,00 2.811,82 
Πρόταση Ανάληψης  Α-1038 21/12/2015 262 22/12/2015 60ΠΗΩΛ1-ΗΒΠ 30-6261.005 Συντήρηση σχολ.κτιρίων  Β.εκπαίδευσης 2.651,00 2.560,49 
Πρόταση Ανάληψης  Α-593 9/6/2015 115 12/6/2015 ΩΥ38ΩΛ1-ΣΛΚ 30-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών  2.000,00 1.065,28 
Πρόταση Ανάληψης  Α-864 23/11/2015 234 27/11/2015 ΒΜ55ΩΛ1-9ΡΧ 30-6414.002 Μεταφορές εν γένει  959,40 959,40 
Πρόταση Ανάληψης  Α-865 23/11/2015 234 27/11/2015 ΒΜ55ΩΛ1-9ΡΧ 30-6414.002 Μεταφορές εν γένει (ΘΑΛΑΜΙΣΚΟΙ ΣΤΟ  1.600,00 1.599,00 
Πρόταση Ανάληψης  Α-986 15/12/2015 260 15/12/2015 777ΚΩΛ1-Θ5Τ 30-6462. Δημοσίευση προκηρύξεων 267,00 258,30 
Πρόταση Ανάληψης  Α-606 9/6/2015 115 12/6/2015 ΩΥ38ΩΛ1-ΣΛΚ 30-6462. Δημοσίευση προκηρύξεων 473,00 440,34 
Πρόταση Ανάληψης  Α-426 8/4/2015 78 8/4/2015 ΩΠΓ2ΩΛ1-Ι3Σ 30-6462. Δημοσίευση προκηρύξεων 1.500,00 276,75 
Πρόταση Ανάληψης  Α-350 11/3/2015 55 11/3/2015 7Φ11ΩΛ1-ΖΘΑ 30-6462. Δημοσίευση προκηρύξεων 110,00 95,94 
Πρόταση Ανάληψης  Α-666 13/7/2015 153 22/7/2015 72ΔΙΩΛ1-ΡΥΗ 30-6462. Δημοσίευση προκηρύξεων 150,00 141,70 
Πρόταση Ανάληψης  Α-99 2/1/2015 3 7/1/2015 7Ε80ΩΛ1-0Κ3 30-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για  50.000,00 2.073,22 
Πρόταση Ανάληψης  Α-1039 21/12/2015 262 22/12/2015 60ΠΗΩΛ1-ΗΒΠ 30-6662.001 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού 1.476,00 1.439,10 
Πρόταση Ανάληψης  Α-1017 21/12/2015 262 22/12/2015 60ΠΗΩΛ1-ΗΒΠ 30-6662.002 Προμήθεια σκυροδέματος 5.000,00 4.880,64 
Πρόταση Ανάληψης  Α-883 23/11/2015 234 27/11/2015 ΒΜ55ΩΛ1-9ΡΧ 30-6662.002 Προμήθεια σκυροδέματος C16/20  4.225,65 4.172,16 
Πρόταση Ανάληψης  Α-982 15/12/2015 260 15/12/2015 777ΚΩΛ1-Θ5Τ 30-6662.003 Προμήθεια αδρανών υλικών 3Α 1.717,61 1.717,08 
Πρόταση Ανάληψης  Α-888 23/11/2015 247 27/11/2015 75ΩΨΩΛ1-Ε9Ω 30-7135.007 Προμ.οργ.δαπ-και αστικ. εξοπ.παιδ.χαρών 73.800,00 87,08 
Πρόταση Ανάληψης  Α-889 23/11/2015 248 27/11/2015 6ΘΚΝΩΛ1-9ΤΜ 30-7135.008 Προμ.οργά-δαπ-και αστ  73.800,00 159,90 
Πρόταση Ανάληψης  Α-1026 21/12/2015 262 22/12/2015 60ΠΗΩΛ1-ΗΒΠ 30-7332.002 Συντ/ση και διαμόρφωση κοινόχρηστων  4.000,00 1.537,50 
Πρόταση Ανάληψης  Α-304 13/2/2015 30 13/2/2015 Ω2ΝΛΩΛ1-ΙΤΞ 30-7341.004 Εξοικονόμηση ενέργειας Κερατέας  474.927,00 11.808,00 
Πρόταση Ανάληψης  Α-1018 21/12/2015 262 22/12/2015 60ΠΗΩΛ1-ΗΒΠ 35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 1.200,00 330,00 
Πρόταση Ανάληψης  Α-1019 21/12/2015 262 22/12/2015 60ΠΗΩΛ1-ΗΒΠ 35-6051.001 Εργοδοτική εισφορά  ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 350,00 41,25 
Πρόταση Ανάληψης  Α-1020 21/12/2015 262 22/12/2015 60ΠΗΩΛ1-ΗΒΠ 35-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ 20,00 9,90 
Πρόταση Ανάληψης  Α-103 2/1/2015 3 7/1/2015 7Ε80ΩΛ1-0Κ3 35-6061. Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού  1.000,00 703,40 
Πρόταση Ανάληψης  Α-594 9/6/2015 115 12/6/2015 ΩΥ38ΩΛ1-ΣΛΚ 35-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών  500,00 446,58 
Πρόταση Ανάληψης  Α-960 9/12/2015 250 9/12/2015 ΩΘΦ6ΩΛ1-44Ξ 35-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών  288,00 288,00 
Πρόταση Ανάληψης  Α-831 15/10/2015 217 16/10/2015 6ΑΠΠΩΛ1-Υ6Ψ 35-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για  3.200,00 540,62 
Πρόταση Ανάληψης  Α-595 9/6/2015 115 12/6/2015 ΩΥ38ΩΛ1-ΣΛΚ 35-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.000,00 634,52 
Πρόταση Ανάληψης  Α-874 23/11/2015 234 27/11/2015 ΒΜ55ΩΛ1-9ΡΧ 35-6693. Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 307,50 307,36 
Πρόταση Ανάληψης  Α-877 23/11/2015 234 27/11/2015 ΒΜ55ΩΛ1-9ΡΧ 35-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  629,80 629,76 
Πρόταση Ανάληψης  Α-1051 22/12/2015 265 29/12/2015  7Σ0ΦΩΛ1-ΠΙΙ 45-6261.001 Συντήρηση-επισκ.νεκροταφείων Λαυρίου- 596,55 596,55 
Πρόταση Ανάληψης  Α-1027 21/12/2015 262 22/12/2015 60ΠΗΩΛ1-ΗΒΠ 45-7135.003 Προμήθεια μαρμ.οστεοθυρίδων ΚΕΡΑΤΕΑΣ 15.000,00 13.999,86 
Πρόταση Ανάληψης  Α-1028 21/12/2015 262 22/12/2015 60ΠΗΩΛ1-ΗΒΠ 45-7331.003 Επισκευή Δημ.νεκροταφ.Κερατέας -Πλάκας 7.000,00 6.998,52 
Πρόταση Ανάληψης  Α-869 23/11/2015 234 27/11/2015 ΒΜ55ΩΛ1-9ΡΧ 45-7331.003 Επισκευή Δημ.νεκροταφ.Κερατέας -Πλάκας 9.963,00 9.664,11 
Πρόταση Ανάληψης  Α-596 9/6/2015 115 12/6/2015 ΩΥ38ΩΛ1-ΣΛΚ 70-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών  7.000,00 5.933,42 
Πρόταση Ανάληψης  Α-114 2/1/2015 3 7/1/2015 7Ε80ΩΛ1-0Κ3 80-8115.001 Διάφορα έξοδα 919.714,78 22.210,78 
Πρόταση Ανάληψης  Α-305 13/2/2015 30 13/2/2015 Ω2ΝΛΩΛ1-ΙΤΞ 80-8115.002 Εξοδα κατασκήνωσης 11.817,27 2.902,80 
Πρόταση Ανάληψης  Α-255 12/2/2015 24 12/2/2015 71ΜΔΩΛ1-204 80-8122.021 Πληρωμές έργων ΠΟΕ 265.679,55 24.478,23 
 Σύνολο Εγγραφών: 125 Σύνολο  :   6.282.097,23 1.323.655,88 
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ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Αποδεσμεύσεις – αντιλογισμοί προτάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης στις 31.12.2015 
Αρ. Απόφ.:13/2016    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«αποδεσμεύσεων – αντιλογισμών προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης στις 31.12.2015». 

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

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

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  

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

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. 
πρωτ: 24633/31.12.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα 
ακόλουθα:  

«Σας γνωρίζουμε ότι:   

Σε περίπτωση ματαίωσης της δαπάνης, η ανάληψη ανατρέπεται με την προαναφερόμενη διαδικασία, 

μετά από αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη. (παρ 1β άρθρο 4 ΠΔ 113/2010) 

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονομικού έτους 

στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική 

ή μερική διαγραφή του ποσού που δεσμεύτηκε. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την 

ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης δεσμεύεται με νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση 

με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων πίστωση που ανατρέπονται σύμφωνα με το προηγούμενο 

εδάφιο. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομένοντος υπολοίπου μετά τις κατά τα 

ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων. (παρ 5 άρθρο 4 ΠΔ 113/2010)  

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ γίνονται δεκτά τα εξής:  

«Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο μητρώο δεσμεύσεων δεσμεύεται 

ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή της σχετικής δαπάνης (άρθρο 21 παρ. 5 Ν 

2362/95, όπως ισχύει, άρθρο 4 παρ. 1α ΠΔ 113/2010). Η δεσμευθείσα πίστωση δεν μπορεί να διατεθεί 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 58 από 88 

για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσμευση της πίστωσης 

διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του δήμου. 

Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου κατά 
περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού 
συμβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 ΠΔ 113/2010): 

α. Όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο. 

β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο 

οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει ματαιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει 
πληρωθεί μέχρι τη λήξη του έτους, με συνέπεια η σχετική υποχρέωση να μεταφέρεται στο επόμενο 

έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (μη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, 

δεσμεύονται με νέες αποφάσεις κατά την έναρξη του οικονομικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να 

αναλαμβάνονται μόνο αν απομένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθμό (άρθρο 4 παρ. 5 ΠΔ 

113/2010)». 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/91118/0026/2010, απόφαση ανατροπής της 

ανάληψης απαιτείται επίσης όταν αυτή επιστρέφεται στο διατάκτη, κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 

113/2010, για λόγους έλλειψης ή ανεπάρκειας της πίστωσης ή μη νομιμότητας της δαπάνης. Επειδή 

όμως στους δήμους, όταν συντρέχουν οι λόγοι αυτοί, δεν υπογράφεται η πράξη ανάληψης της 

υποχρέωσης από τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας και συνεπώς δεν καταχωρείται στο 

μητρώο δεσμεύσεων, η συγκεκριμένη περίπτωση ανατροπής δεν έχει εφαρμογή. 

Δεν εκδίδεται απόφαση ανατροπής της ανάληψης, όταν μένει αδιάθετο υπόλοιπο της δεσμευθείσας 

πίστωσης, χωρίς να έχει μεσολαβήσει ματαίωση της δαπάνης ή ανεκτέλεστη ολικώς ή μερικώς ανάληψη 

υποχρέωσης. Τα αδιάθετα αυτά υπόλοιπα ανατρέπονται λογιστικά, χωρίς να απαιτείται δηλαδή σχετική 

απόφαση, και λαμβάνονται υπ' όψη για τον υπολογισμό της διαθέσιμης πίστωσης σε κάθε κωδικό 

αριθμό. (εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ) 

Με βάση το έγγραφο Υπ. Οικ. 2/96117/0026/20.12.2011:  

1. Η απόφαση του διατάκτη (δηλ. κατά περίπτωση: δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού 

συμβουλίου), για την ανατροπή των αναλήψεων υποχρέωσης, μπορεί να γίνει έως και το πρώτο 

δεκαήμερο του Ιανουαρίου του επόμενου έτους.  

Οι αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται 

είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης 

που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ.  

Δηλαδή μπορεί σε μία απόφαση του διατάκτη, δηλαδή του Δημάρχου, της οικονομικής Επιτροπής ή του 

Δημοτικού Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση της δαπάνης,  να ανατραπούν όλες οι αναλήψεις 

υποχρέωσης, αρκεί να εμφανίζονται, στην απόφαση, αναλυτικά ανά ΚΑΕ.  
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Οι αποφάσεις που τυχόν λαμβάνονται μετά την 31η/12/, θεωρείται ότι η ανάληψη υποχρέωσης έχει 

ανατραπεί στις 31/12/ και φυσικά όλες οι απαιτούμενες εγγραφές γίνονται με την ημερομηνία αυτή.   

2. Με αρνητικές εγγραφές (αντιλογισμός) τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές 

πιστώσεις. Οι αρνητικές λογιστικές εγγραφές, λαμβάνουν και αυτές μοναδικό αριθμό καταχώρησης.  

3. Η διαδικασία της ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης είναι υποχρεωτική. Στην εγκύκλιο Υπ. Οικ. 

2/96117/0026/20.12.2011 τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του 

τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το 

επόμενο οικονομικό έτος μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του 2012. Για τον 

έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την 

εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών δαπανών, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

του 2013, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του 2012. 

Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονομική 

επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν 3852/2010) και κατ' εξαίρεση στο δημοτικό συμβούλιο και στο 

δήμαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006). 

Σύμφωνα με τ΄ ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και 

άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

β. Την παρ. 3 του άρθρου 158 του ΔΚΚ (ν. 3463/2006) 

γ. Του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει, και ιδίως 

το άρθρο 4  

δ. Τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011 και Υπ. Οικ. 

2/96117/0026/20.12.2011 

ε. το έγγραφο Υπ. Οικ. 2/97612/0026/22.12.2014. 

στ. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 576/15-01-2016 έγγραφο ΥΠΕΣ  

ζ.  Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2/81869/0026/23-12-2015 έγγραφο  Υπ. Οικονομικών 

2. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής για τις οποίες η δαπάνη έχει 

ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται  

Θα πρέπει να λάβει απόφαση για την  αποδέσμευση – αντιλογισμό  των αποφάσεων, της 
Οικονομικής Επιτροπής, ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης, με ημερομηνία 

αποδέσμευσης - αντιλογισμού την 31/12/2015, συνολικού ποσού δύο εκατομμύρια διακόσιες σαράντα  

χιλιάδες εξακόσια δέκα επτά ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (2.240.617,67), για τις οποίες η δαπάνη έχει 

ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί  μέσα στο οικονομικό 
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έτος 2015,  ως απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα που επισυνάπτεται επί της παρούσης και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

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: 
α. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
β. Την παρ. 3 του άρθρου 158 του ΔΚΚ (ν. 3463/2006) 
γ. Το ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει, και ιδίως 
το άρθρο 4  
δ. Τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011 και Υπ. Οικ. 
2/96117/0026/20.12.2011 
ε. την αρ. πρωτ:24633/31.12.2015 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 αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης, με 
ημερομηνία αποδέσμευσης - αντιλογισμού την 31/12/2015, συνολικού ποσού δύο εκατομμύρια 
διακόσιες σαράντα  χιλιάδες εξακόσια δέκα επτά ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (2.240.617,67 €), για 
τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει 
εκτελεσθεί  μέσα στο οικονομικό έτος 2015, όπως αυτές αναφέρονται κατωτέρω: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ  ΧΡΗΣΗ: 2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΗΜ. ΕΚΔ. ΑΠΟΦ. ΗΜ. ΑΠΟΦ. Α.Δ.Α. Α.Δ.Α.Μ. Κ.Α.ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ             Ποσό Ποσό  Υπολ.  Ποσό          
Ανατροπ 
 Αντιλογ Α.Α.Υ. 
Πρότασ Α-1088 31/12/2015 10-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού  -36,90 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1089 31/12/2015 10-6266.004 Προμήθεια προτύπων ΕΛΟΤ --  -11,31 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1090 31/12/2015 30-6261.004 Συντήρηση σχολ. κτηρίων Α βάθμιας  -0,10 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1091 31/12/2015 15-6261.001 Συντήρηση-επισκευή κτηρίων (ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ  -0,20 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1092 31/12/2015 30-6261.004 Συντήρηση σχολ. κτηρίων Α βάθμιας  -0,29 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1093 31/12/2015 35-6693. Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού --  -0,14 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1094 31/12/2015 30-6261.005 Συντήρηση σχολ.κτιρίων  Β.εκπαίδευσης  -0,31 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1095 31/12/2015 30-7135.007 Προμ.οργ.δαπ-και αστικ. εξοπ.παιδ.χαρών  -73.712,92 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1096 31/12/2015 30-7135.008 Προμ.οργά-δαπ-και αστ εξοπλ.παιδ.χαρών  -73.640,10 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1097 31/12/2015 00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και  -658,05 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1098 31/12/2015 15-6482.001 Εξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης --  -161.796,98 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1099 31/12/2015 30-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός-πινακίδες σήμανσης κ.λ.π  -0,38 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1100 31/12/2015 30-7336.014 Συντήρηση και επισκ. αθλητ.χώρων ενότητας  -430,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1101 31/12/2015 10-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών  -36,83 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1102 31/12/2015 10-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και  -640,40 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1103 31/12/2015 10-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων --  -1.000,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1104 31/12/2015 15-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και  -1.000,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1105 31/12/2015 20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό  -143,46 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1106 31/12/2015 30-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ --  -796,84 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1107 31/12/2015 70-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων- -1.740,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1108 31/12/2015 70-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  εκτάκτου  -187,29 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1109 31/12/2015 00-6444. Έξοδα αδελφοποιήσεων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -216,27 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1110 31/12/2015 10-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων -- -308,55 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1111 31/12/2015 10-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων --  -263,18 0,00
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 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1112 31/12/2015 15-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων -- -1.006,30 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1113 31/12/2015 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων -- -2.330,74 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1114 31/12/2015 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων --  -178,50 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1115 31/12/2015 25-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων -- -4.000,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1116 31/12/2015 25-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων --  -2.000,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1117 31/12/2015 30-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων -- -934,72 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1118 31/12/2015 35-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων -- -53,42 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1119 31/12/2015 35-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων --  -365,48 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1120 31/12/2015 70-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων -- -727,81 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1121 31/12/2015 30-6662.003 Προμήθεια αδρανών υλικών 3Α --  -4,52 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1122 31/12/2015 25-6264.002 Συντήρηση -επισκευή μηχ/των Βιολογικού  -68,88 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1123 31/12/2015 10-6261.001 Συντήρηση και επισκευή δημοτικών  -1,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1124 31/12/2015 30-6661.001 Προμήθεια χρωμάτων ενότηας Λαυρίου --  -228,06 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1125 31/12/2015 30-6661.002 Προμήθεια χρωμάτων ενότητας Κερατέας --  -84,45 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1126 31/12/2015 25-7135.004 Προμήθεια λοπού εξοπλισμού --  -64,10 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1127 31/12/2015 25-6264.004 Συντήρηση αντλιοστασίων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -184,50 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1128 31/12/2015 25-6264.004 Συντήρηση αντλιοστασίων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -430,50 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1129 31/12/2015 30-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -32,66 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1130 31/12/2015 45-6261.002 Συντήρηση επισκεύήνεκροταφείων Κερατέας- -0,01 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1131 31/12/2015 25-6264.002 Συντήρηση -επισκευή μηχ/των Βιολογικού  -27,18 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1132 31/12/2015 35-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ -0,21 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1133 31/12/2015 20-6054.002 Εργ.εισφ.ΙΚΑ συμβάσεων έργου.  -665,86 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1134 31/12/2015 20-6117.001 Αμοιβές για συμβάσεις έργου  σύμ.με  -2.284,72 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1135 31/12/2015 10-6261.001 Συντήρηση και επισκευή δημοτικών  -0,40 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1136 31/12/2015 25-6264.002 Συντήρηση -επισκευή μηχ/των Βιολογικού  -2,60 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1137 31/12/2015 80-8121.002 Αγορά κτηρίου Ευτέρπης -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -128.991,82 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1138 31/12/2015 10-6461. Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων  -0,24 0,00
 Αντιλογισμός 
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Πρότασ Α-1139 31/12/2015 00-6495.007 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΕΝΕ.Λ --  -50,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1140 31/12/2015 80-8115.005 Ασφ/κές εισφ-φόροι-χαρτ.ΟΓΑ ΚΛΠ- -155,61 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1141 31/12/2015 30-6662.003 Προμήθεια αδρανών υλικών 3Α --  -371,36 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1142 31/12/2015 30-6662.003 Προμήθεια αδρανών υλικών 3Α --  -2,99 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1143 31/12/2015 25-7135.001 Προμήθεια εξαρτημάτων υδρευσης --  -279,30 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1144 31/12/2015 30-7336.014 Συντήρηση και επισκ. αθλητ.χώρων ενότητας  -1,06 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1145 31/12/2015 15-7331.002 Συντήρηση κέντρου περιβαντολογικής  -2,96 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1146 31/12/2015 70-7326.007 Διά/ξη αγροτικών οδών για πρόσβαση  -0,05 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1147 31/12/2015 10-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση  -862,02 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1148 31/12/2015 15-6063. Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση -γάλα κ.λ.π. - -1.359,51 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1149 31/12/2015 20-6054.002 Εργ.εισφ.ΙΚΑ συμβάσεων έργου.  -804,90 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1150 31/12/2015 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων -- -10.000,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1151 31/12/2015 25-6041.001 Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού --  -280,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1152 31/12/2015 25-6054.001 Εργοδοτικές εισφ.εκτάκτου προσωπικου ΙΚΑ --  -62,76 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1153 31/12/2015 35-6063. Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση-γάλα κ.λ.π. -- -1.500,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1154 31/12/2015 45-6063. Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση-γάλα κ.λ.π. -- -246,13 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1155 31/12/2015 70-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για  -11,15 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1156 31/12/2015 80-8212.002 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας --  -8.557,35 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1157 31/12/2015 80-8231.010 Ασφαλ/κές εισφορές ΤΕΑΔΥ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ -745,40 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1158 31/12/2015 80-8242.008 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων --  -1.849,03 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1159 31/12/2015 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (παγία  -28,05 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1160 31/12/2015 15-6261.001 Συντήρηση-επισκευή κτηρίων --  -0,50 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1161 31/12/2015 30-7424.002 Αποζ. ρυμοτομίας για οικ.τετρ. 156  -371,88 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1162 31/12/2015 20-7332.001 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Λαυρίου --  -3.080,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1163 31/12/2015 35-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ -0,32 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1164 31/12/2015 20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού --  -0,85 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1165 31/12/2015 30-7334.001 Συντήρ- επισκ.πεζοδρομίων ενότητας Λαυρίου  -190,65 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1166 31/12/2015 10-7331.002 Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Λαυρίου --  -1,30 0,00
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 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1167 31/12/2015 10-7331.003 Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας - -7.746,27 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1168 31/12/2015 15-7331.002 Συντήρηση κέντρου περιβαντολογικής  -1,87 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1169 31/12/2015 25-6264.002 Συντήρηση -επισκευή μηχ/των Βιολογικού  -154,98 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1170 31/12/2015 25-6662.003 Συντήρηση-επισκευή Δ.Υ. -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -0,50 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1171 31/12/2015 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων --  -52,60 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1172 31/12/2015 20-7333.003 Εργ. Καθ.οδικού δικτύου ενότητας Κερατέας --  -400,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1173 31/12/2015 30-7336.009 Συντήρηση και επισκευή αθλη.χώρων ενότητας  -120,54 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1174 31/12/2015 10-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών  -1,24 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1175 31/12/2015 30-6264.002 Επισκευή συντήρηση ηλεκρτονικής πινακίδας -- -1.291,50 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1176 31/12/2015 30-7322.003 Διαμ.περιβ.χώρου Παιδ.χαράς Ερμού --  -66,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1177 31/12/2015 20-7332.007 Καθαρισμός πάρκων-πλατειών-κοιν.χώρων --  -24,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1178 31/12/2015 10-7135. Λοιπός εξοπλισμός -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ -800,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1179 31/12/2015 30-7332.002 Συντ/ση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων - -24,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1180 31/12/2015 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  -1.992,60 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1181 31/12/2015 30-7311.009 Βρεθον.σταθ.επι των οδών Στράβ-ανων. ΟΤ 203  -301.739,50 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1182 31/12/2015 10-6261.001 Συντήρηση και επισκευή δημοτικών  -1,34 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1183 31/12/2015 10-7133. Έπιπλα σκέυη -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ  -500,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1184 31/12/2015 10-7133. Έπιπλα σκέυη -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ  -20,91 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1185 31/12/2015 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά  -25,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1186 31/12/2015 30-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -8,30 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1187 31/12/2015 20-7332.007 Καθαρισμός πάρκων-πλατειών-κοιν.χώρων --  -3,58 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1188 31/12/2015 00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και  -450,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1189 31/12/2015 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης  -581,71 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1190 31/12/2015 00-6151.001 Δικαιώμ.ΔΕΗ από εισπραξη τελών-φόρων --  -2.014,49 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1191 31/12/2015 00-6221. Ταχυδρομικά τέλη -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ  -1.906,57 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1192 31/12/2015 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης  -72,10 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1193 31/12/2015 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως --  -0,64 0,00
 Αντιλογισμός 
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Πρότασ Α-1194 31/12/2015 00-6515.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών --  -163,31 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1195 31/12/2015 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου  -4.860,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1196 31/12/2015 10-6051.004 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ τακτικού προσωπικού --  -165,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1197 31/12/2015 10-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -8,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1198 31/12/2015 15-6011.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων. --  -16.432,34 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1199 31/12/2015 15-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλ. Πρόγραμ. Βοήθεια  -700,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1200 31/12/2015 15-6021.003 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Σχολείων --  -500,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1201 31/12/2015 15-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥΔΚΥ --  -200,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1202 31/12/2015 15-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ --  -10,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1203 31/12/2015 15-6473. Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων  -4.725,01 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1204 31/12/2015 20-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ --  -682,44 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1205 31/12/2015 20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό  -5.843,95 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1206 31/12/2015 20-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -1.692,64 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1207 31/12/2015 20-6721.001 Εισφορά ΕΣΔΚΝΑ για απορρίμματα  -0,01 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1208 31/12/2015 25-6051.001 Εργοδοτική εισφορα ΤΥΔΚΥ-ΟΠΑΔ --  -1.206,25 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1209 31/12/2015 25-6051.003 Εργοδοτική εισφορα ΤΥΔΚΥ-ΟΠΑΔ --  -243,50 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1210 31/12/2015 25-6213. Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας --  -276,80 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1211 31/12/2015 25-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -173,34 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1212 31/12/2015 30-6662.003 Προμήθεια αδρανών υλικών 3Α --  -0,53 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1213 31/12/2015 30-6011.001 Τακτικές αποδοχές -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ  -24.557,15 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1214 31/12/2015 30-6021.001 Τακτικές αποδοχέςμε σύμβαση αορίστου  -1.080,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1215 31/12/2015 30-6051.003 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ --  -58,75 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1216 31/12/2015 30-6051.008 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ --  -840,10 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1217 31/12/2015 30-6662.002 Προμήθεια σκυροδέματος -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -119,36 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1218 31/12/2015 35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας --  -113,67 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1219 31/12/2015 35-6051.001 Εργοδοτικη εισφορα  ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ --  -308,75 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1220 31/12/2015 35-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ --  -10,10 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1221 31/12/2015 35-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -1,20 0,00
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 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1222 31/12/2015 45-6051.001 Εργοδοτικές εισφορες ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ --  -200,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1223 31/12/2015 70-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -41,43 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1224 31/12/2015 20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού --  -2.600,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1225 31/12/2015 30-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός-πινακίδες σήμανσης κ.λ.π  -2.500,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1226 31/12/2015 30-7332.002 Συντ/ση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων - -715,90 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1227 31/12/2015 45-7135.003 Προμήθεια μαρμ.οστεοθυρίδων ΚΕΡΑΤΕΑΣ --  -1.000,14 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1228 31/12/2015 45-7331.003 Επισκευή Δημ.νεκροταφ.Κερατέας -Πλάκας --  -1,48 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1229 31/12/2015 80-8115.005 Ασφ/κές εισφ-φόροι-χαρτ.ΟΓΑ ΚΛΠ- -1.700,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1230 31/12/2015 80-8115.008 Εξοδα εκκαθ.για λύση ΕΝΕ.Λ-απολπληρωμή  -41,80 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1231 31/12/2015 30-6662.001 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού --  -36,90 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1232 31/12/2015 20-6265.001 Επισκευή -συντήρηση κάδων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ -6.051,60 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1233 31/12/2015 00-6515.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών --  -523,20 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1234 31/12/2015 15-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών  -255,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1235 31/12/2015 20-6051.001 Εργοδ.εισφορες ΙΚΑ τακτικού προσωπικού --  -70,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1236 31/12/2015 20-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ --  -100,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1237 31/12/2015 25-6051.001 Εργοδοτική εισφορα ΤΥΔΚΥ-ΟΠΑΔ --  -70,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1238 31/12/2015 25-6051.003 Εργοδ.εισφορά ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ --  -15,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1239 31/12/2015 25-6213. Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας --  -1.725,60 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1240 31/12/2015 30-6232.002 Μίσθωση οικήματος για στέγαση Τεχνικών  -1.500,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1241 31/12/2015 00-6733. Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους -200,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1242 31/12/2015 30-6051.003 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ --  -1,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1243 31/12/2015 30-6662.007 Προμήθεια αλατιού για καθαρισμό οδών --  -1.500,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1244 31/12/2015 35-6051.001 Εργοδοτικη εισφορα  ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ --  -15,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1245 31/12/2015 35-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ --  -10,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1246 31/12/2015 45-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων --  -321,50 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1247 31/12/2015 80-8223.002 Απόδοση φόρου προμ. & ελευθ. Επαγγ. --  -1.500,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1248 31/12/2015 80-8231.009 Ασφαλ/κές εισφορές στο Υγειονομικό Ταμείο -- -650,00 0,00
 Αντιλογισμός 
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Πρότασ Α-1249 31/12/2015 80-8242.010 Κρατ.αδικ.απουσίας σε μισθούς -άδεια κ.λ.π - -670,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Απόφα Α-1250 31/12/2015 00-6221. Ταχυδρομικά τέλη -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ  -250,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1251 31/12/2015 00-6515.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών --  -8,44 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1252 31/12/2015 00-6521.001 Τόκοι δανείου εσωτερικού επενδυτικών  -1.451,61 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1253 31/12/2015 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ  -975,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1254 31/12/2015 10-6021.005 Αποδοχές  υπαλ.αορίστου χρόνου σχολικών  -65,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1255 31/12/2015 15-6482.001 Εξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης --  -2.114,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1256 31/12/2015 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας --  -1.755,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1257 31/12/2015 20-6021.001 Τακτικές αποδοχές-με σύμβαση αορίστου  -392,26 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1258 31/12/2015 20-6052.001 Εργοδ. εισφορές ΙΚΑ   με σύμβαση αοριστου  -120,80 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1259 31/12/2015 25-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας --  -195,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1260 31/12/2015 25-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -40,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1261 31/12/2015 30-6051.003 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ --  -463,54 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1262 31/12/2015 30-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -1.540,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1263 31/12/2015 70-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για  -13,02 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1264 31/12/2015 80-8221. Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών --  -10.402,44 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1265 31/12/2015 80-8231.007 Ασφαλ/ικές εισφορές στο Ταμειο πρόνοιας  -73,36 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1266 31/12/2015 80-8231.009 Ασφαλ/κές εισφορές στο Υγειονομικό Ταμείο -- -256,72 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1267 31/12/2015 15-6261.001 Συντήρηση-επισκευή κτηρίων --  -184,50 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1268 31/12/2015 70-7326.008 Δαπάνες πυροπροστασίας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -786,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1269 31/12/2015 25-7135.001 Προμήθεια εξαρτημάτων υδρευσης --  -897,57 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1270 31/12/2015 25-7135.003 Προμήθεια υδρομετρητών -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -664,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1271 31/12/2015 25-6264.002 Συντήρηση -επισκευή μηχ/των Βιολογικού  -105,17 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1272 31/12/2015 30-6261.004 Συντήρηση σχολ. κτηρίων Α βάθμιας  -3,65 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1273 31/12/2015 30-6261.004 Συντήρηση σχολ. κτηρίων Α βάθμιας  -25,41 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1274 31/12/2015 20-6265.001 Επισκευή -συντήρηση κάδων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ -147,60 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1275 31/12/2015 20-7332.001 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Λαυρίου --  -7,40 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1276 31/12/2015 30-7333.007 Συντήρηση και επισκευή οδικού δικτύου πόλης  -75,60 0,00
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 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1277 31/12/2015 15-7331.004 Επισκευή παλαιού Βρεθ.Σταθμού Λαυρίου --  -216,48 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1278 31/12/2015 20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού --  -3,37 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1279 31/12/2015 10-6691. Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και  -48,85 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1280 31/12/2015 35-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και  -3,23 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1281 31/12/2015 35-6672. Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων --  -9,79 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1282 31/12/2015 15-7331.002 Συντήρηση κέντρου περιβαντολογικής  -11,32 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1283 31/12/2015 25-6264.002 Συντήρηση -επισκευή μηχ/των Βιολογικού  -3,40 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1284 31/12/2015 30-7336.014 Συντήρηση και επισκ. αθλητ.χώρων ενότητας  -738,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1285 31/12/2015 35-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  -0,04 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1286 31/12/2015 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά  -248,48 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1287 31/12/2015 00-6444. Έξοδα αδελφοποιήσεων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -174,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1288 31/12/2015 00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών  -181,35 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1289 31/12/2015 30-6662.002 Προμήθεια σκυροδέματος -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -252,15 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1290 31/12/2015 15-6693.002 Σίτιση αδέσποτων ζώων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -432,49 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1291 31/12/2015 30-6231. Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών --  -29,86 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1292 31/12/2015 20-7332.001 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Λαυρίου --  -2,30 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1293 31/12/2015 20-7333.004 Εργασ. καθαρισμού οδικού δικτύου ενότητας  -177,30 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1294 31/12/2015 15-6482.001 Εξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης  -2,30 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1295 31/12/2015 15-6474.002 Εξοδα κοινωνικού παντοπωλείου --  -5.791,94 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1296 31/12/2015 30-6662.002 Προμήθεια σκυροδέματος C16/20  -53,49 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1297 31/12/2015 45-7411.002 Μελ. επισ. Παλ. οστ/κείου παλ. διατ. τάφων  -5.000,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1298 31/12/2015 25-6662.020 Συντήρηση επισκευή Δ.Υ Αγ.Κων/νου --  -123,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1299 31/12/2015 30-7341.006 Υπηρ.συμβ.Τεχν.υποστ.ΕΣΠΑ --  -62,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1300 31/12/2015 20-7135.006 Λοιπός εξοπλισμός -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ -1,09 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1301 31/12/2015 30-6661.001 Προμήθεια χρωμάτων ενότηας Λαυρίου --  -0,78 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1302 31/12/2015 20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού --  -47,33 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1303 31/12/2015 30-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός-πινακίδες σήμανσης κ.λ.π  -0,06 0,00
 Αντιλογισμός 
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Πρότασ Α-1304 31/12/2015 00-6441. Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και  -0,05 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1305 31/12/2015 30-6063. Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση-γάλα κ.λ.π. -- -273,53 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1306 31/12/2015 70-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -64,38 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1307 31/12/2015 30-6662.003 Προμήθεια αδρανών υλικών 3Α --  -178,12 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1308 31/12/2015 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν  -62,04 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1309 31/12/2015 00-6134. Αποζημίωση μελών και γραμματέως  -38,05 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1310 31/12/2015 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ  -3.050,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1311 31/12/2015 10-6021.005 Αποδοχές  υπαλ.αορίστου χρόνου σχολικών  -420,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1312 31/12/2015 10-6115. Αμοιβές λογιστών -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ  -385,16 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1313 31/12/2015 10-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για  -2.234,40 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1314 31/12/2015 15-6041.004 Μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού για  -10.000,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1315 31/12/2015 15-6054.002 Εργοδ. εισφ.εκτάκτου προσωπικού για  -3.200,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1316 31/12/2015 15-6279.001 Δαπάνες για κοινόχρηστα ενοικαζόμενων  -284,66 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1317 31/12/2015 15-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για  -2.401,62 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1318 31/12/2015 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας --  -5.030,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1319 31/12/2015 20-6021.001 Τακτικές αποδοχές-με σύμβαση αορίστου  -420,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1320 31/12/2015 20-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων --  -2.159,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1321 31/12/2015 25-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας --  -850,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1322 31/12/2015 25-6213. Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας --  -3.318,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1323 31/12/2015 30-6662.003 Προμήθεια αδρανών υλικών 3Α --  -182,39 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1324 31/12/2015 35-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για  -1.802,28 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1325 31/12/2015 70-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για  -1.244,98 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1326 31/12/2015 80-8115.005 Ασφ/κές εισφ-φόροι-χαρτ.ΟΓΑ ΚΛΠ- -541,05 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1327 31/12/2015 80-8115.008 Εξοδα εκκαθ.για λύση ΕΝΕ.Λ-απολπληρωμή  -1.000,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1328 31/12/2015 30-6661.001 Προμήθεια χρωμάτων ενότηας Λαυρίου --  -0,01 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1329 31/12/2015 30-6414.002 Μταφορές εν γένει (ΘΑΛΑΜΙΣΚΟΙ ΣΤΟ  -1,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1330 31/12/2015 30-6662.001 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού --  -4.920,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1331 31/12/2015 30-7413.057 Μελ.για την αποκ.ανάδ.αξιοπ.σιδ.σήραγγας  -5.000,00 0,00
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 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1332 31/12/2015 45-7331.003 Επισκευή Δημ.νεκροταφ.Κερατέας -Πλάκας --  -298,89 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1333 31/12/2015 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως --  -57,40 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1334 31/12/2015 30-6261.005 Συντήρηση σχολ.κτιρίων  Β.εκπαίδευσης --  -24,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1335 31/12/2015 30-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -8,70 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1336 31/12/2015 35-6692. Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων --  -34,35 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1337 31/12/2015 30-6261.004 Συντήρηση σχολ. κτηρίων Α βάθμιας  -88,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1338 31/12/2015 80-8223.002 Απόδοση φόρου προμ. & ελευθ. Επαγγ. --  -8.000,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1339 31/12/2015 80-8223.008 Απόδοση βεβαιωμένων οφειλών Δ.ΟΥ --  -175.113,02 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1340 31/12/2015 80-8231.007 Ασφαλ/ικές εισφορές στο Ταμειο πρόνοιας  -270,99 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1341 31/12/2015 80-8231.008 Ασφαλ/ικές εισφορές στο Μετοχικο  -289,85 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1342 31/12/2015 15-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων --  -15,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1343 31/12/2015 20-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων --  -1.561,45 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1344 31/12/2015 30-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -582,74 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1345 31/12/2015 30-6261.005 Συντήρηση σχολ.κτιρίων  Β.εκπαίδευσης --  -90,51 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1346 31/12/2015 30-6261.005 Συντήρηση σχολ.κτιρίων  Β.εκπαίδευσης --  -0,02 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1347 31/12/2015 30-6261.004 Συντήρηση σχολ. κτηρίων Α βάθμιας  -9,64 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1348 31/12/2015 30-6261.005 Συντήρηση σχολ.κτιρίων  Β.εκπαίδευσης --  -0,18 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1349 31/12/2015 30-6261.005 Συντήρηση σχολ.κτιρίων  Β.εκπαίδευσης --  -0,07 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1350 31/12/2015 00-6031.002 Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων --  -5,30 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1351 31/12/2015 00-6053.001 Εργ. εισφ -ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙ. υπ.ειδικ.θέσ  -1.837,74 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1352 31/12/2015 00-6053.005 Εργοδ.εισφορες Ταμείου Νομικών --  -1.076,76 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1353 31/12/2015 00-6121. Αντιμισθία αιρετών -έξοδα παράστασης  -177,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1354 31/12/2015 00-6151.002 Δικαιώματα τρίτων ΔΕΗ  από έσοδα ΤΑΠ --  -1.392,81 0,00
 Αντιλογισμός 
Απόφα Α-1355 31/12/2015 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη  -3.598,85 0,00
 Αντιλογισμός 
Απόφα Α-1356 31/12/2015 00-6223. Κινητή Τηλεφωνία -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ  -5.016,09 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1357 31/12/2015 00-6311. Φόροι τόκων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- -740,78 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1358 31/12/2015 00-6511.001 Τόκοι δανείων εσωτερικού λειτουργικών  -10.456,82 0,00
 Αντιλογισμός 
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Πρότασ Α-1359 31/12/2015 00-6515.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών --  -0,02 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1360 31/12/2015 35-6061. Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και  -296,60 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1361 31/12/2015 35-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για  -38,56 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1362 31/12/2015 35-6644. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για  -115,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1363 31/12/2015 80-8231.016 Ασφαλιστικές εισφ.ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ εργαζομένων -8.048,16 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1364 31/12/2015 80-8231.017 Επικουρικό Χημικών -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -60,40 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1365 31/12/2015 80-8231.018 ΤΠΔΥ Ειδική εισφορά 1% -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -2.751,66 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1366 31/12/2015 80-8231.019 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης --  -8.029,48 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1367 31/12/2015 80-8231.020 ΟΑΕΔ Ειδική εισφορά 1% -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -64,66 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1368 31/12/2015 80-8241. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση  -11.178,70 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1369 31/12/2015 80-8242.004 Απόδοση εισπραχθέντων υπερ συλλόγου  -1.598,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1370 31/12/2015 80-8242.007 Κρατήσεις στις αποδ.για εξ.δαν.υπαλ.απο  -9.847,62 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1371 31/12/2015 80-8242.008 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων --  -169,39 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1372 31/12/2015 00-6521.001 Τόκοι δανείου εσωτερικού επενδυτικών  -9,54 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1373 31/12/2015 00-6526.001 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού επενδυτικών  -53,76 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1374 31/12/2015 00-6711.014 Υποχρεω.επιχορηγ.Σχολ.πρωτοβάθμιας  -851,22 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1375 31/12/2015 00-6711.015 Υποχρ.επιχ.Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης --  -591,67 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1376 31/12/2015 00-6715.007 Επιχορήγηση Νομικού Προσώπο Θορικός --  -125.000,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1377 31/12/2015 00-6715.009 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ --  -15.500,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1378 31/12/2015 00-6736.003 Συμβ.υποστηριξη νέων επιχειρηματιών  -5.871,25 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1379 31/12/2015 00-6736.004 Ολοκλ.τοπο.δρ.για κοιν.και  -355,02 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1380 31/12/2015 00-6736.005 Δικτύωση μεταξύ αναπτυξιακών συμπράξεων  -1.596,68 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1381 31/12/2015 00-6736.006 Δράσ. δημ.ευαισθ προς.ωφ.και  -13.082,61 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1382 31/12/2015 10-6021.005 Αποδοχές  υπαλ.αορίστου χρόνου σχολικών  -1.881,01 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1383 31/12/2015 10-6051.002 Εργοδ.εισφορές υπερ ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ --  -20,67 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1384 31/12/2015 10-6051.003 Εργοδοτικές εισφ. υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ --  -0,46 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1385 31/12/2015 10-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  με σύμβ.αορίστου  -1.715,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1386 31/12/2015 10-6052.003 Εργοδοτικές εισφ.ΙΚΑ σχολικών φυλάκων --  -1.823,15 0,00
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 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1387 31/12/2015 10-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση  -34,34 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1388 31/12/2015 10-6232.001 Μισθώματα κτηρίων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -1.417,24 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1389 31/12/2015 10-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά  -876,22 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1390 31/12/2015 10-6615.002 Εκτυπώσεις-Απομαγνητοφώνηση πρακτικών --  -188,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1391 31/12/2015 10-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών  -73,65 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1392 31/12/2015 10-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για  -30,60 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1393 31/12/2015 10-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και  -842,15 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1394 31/12/2015 15-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ από πρόγρ.Βοήθεια -514,88 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1395 31/12/2015 15-6052.002 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ καθαριστριών σχολείων --  -1.025,75 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1396 31/12/2015 10-6654.001 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού --  -320,88 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1397 31/12/2015 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΑΡ.ΑΠ Ο.Ε  -369,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1398 31/12/2015 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΑΡ. ΑΠ.  -43,05 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1399 31/12/2015 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΑΡ. ΑΠ.  -424,35 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1400 31/12/2015 15-6232.001 Μισθωμα κέντρου περιβαντολογικής  -2.560,08 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1401 31/12/2015 15-6232.003 Μισθώματα κτιρίων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -135,20 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1402 31/12/2015 15-6279.001 Δαπάνες για κοινόχρηστα ενοικαζόμενων  -17,35 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1403 31/12/2015 15-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για  -43,62 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1404 31/12/2015 15-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και  -268,52 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1405 31/12/2015 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας --  -1.631,65 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1406 31/12/2015 20-6051.001 Εργοδ.εισφορες ΙΚΑ τακτικού προσωπικού --  -387,22 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1407 31/12/2015 20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ --  -1.831,75 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1408 31/12/2015 20-6061. Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και  -3.581,13 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1409 31/12/2015 20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό  -931,92 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1410 31/12/2015 20-6232.002 Μίσ0.κτηρ. με αύλειο χώρο για φιλοξενία  -745,92 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1411 31/12/2015 25-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας --  -8.929,51 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1412 31/12/2015 25-6213. Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας --  -4.436,52 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1413 31/12/2015 25-6232. Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων -559,06 0,00
 Αντιλογισμός 
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Πρότασ Α-1414 31/12/2015 25-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων --  -268,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1415 31/12/2015 25-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για  -2.781,17 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1416 31/12/2015 30-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -450,12 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1417 31/12/2015 30-6052.001 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ υπαλ.με σύμβ.αορίστου χρόνου -976,31 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1418 31/12/2015 30-6232.002 Μίσθωση οικήματος για στέγαση Τεχνικών  -150,21 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1419 31/12/2015 30-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για  -252,37 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1420 31/12/2015 70-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για  -7,64 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1421 31/12/2015 80-8115.001 Διάφορα έξοδα -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ  -123.026,98 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1422 31/12/2015 80-8115.005 Ασφ/κές εισφορές -φόροι-χαρτ.ΟΓΑ ΚΛΠ- -519,20 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1423 31/12/2015 80-8115.006 Οφειλές προς τρίτους ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ. --  -175,93 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1424 31/12/2015 80-8211. Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις  -896,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1425 31/12/2015 80-8212.001 Ταμείο Σύνταξης -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ  -13.116,97 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1426 31/12/2015 80-8212.005 Εργοδ.εισφορά Ταμείου Σύνταξης Κοινοτικών  -156,80 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1427 31/12/2015 80-8221. Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών --  -63,21 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1428 31/12/2015 80-8222. Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων  -18.403,23 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1429 31/12/2015 80-8223.001 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.  -12.820,73 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1430 31/12/2015 80-8223.004 Φόρος και χαρτόσημο για μισθώματα --  -15.000,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1431 31/12/2015 80-8223.006 Καταβολή ΦΠΑ 13% -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ -64.339,81 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1432 31/12/2015 80-8224.002 Απόδοση ενοικίων,προμηθειών ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ- -4.553,53 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1433 31/12/2015 80-8231.004 Ασφαλιστικές εισφορές  ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ  -36.160,77 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1434 31/12/2015 80-8231.005 Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ εργαζομένων --  -35.707,53 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1435 31/12/2015 80-8231.006 Ασφαλιστικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ --  -7.797,56 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1436 31/12/2015 80-8231.010 Ασφαλ/κές εισφορές ΤΕΑΔΥ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ -112,76 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1437 31/12/2015 80-8231.012 Απόδ.  ασφαλ.εισφ.Δημάρχου κ.λ.π από  -2.000,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1438 31/12/2015 80-8231.015 Ασφαλιστικές εισφ.ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ  -3.714,94 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1439 31/12/2015 15-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για  -200,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1440 31/12/2015 20-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για  -23.831,16 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1441 31/12/2015 20-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για  -3.704,96 0,00
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 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1442 31/12/2015 20-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση  -4.997,24 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1443 31/12/2015 20-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για  -10.976,64 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1444 31/12/2015 25-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για  -1.009,12 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1445 31/12/2015 30-6662.003 Προμήθεια αδρανών υλικών 3Α (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  -91,78 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1446 31/12/2015 10-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  -110,70 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1447 31/12/2015 10-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  -492,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1448 31/12/2015 15-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  -184,50 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1449 31/12/2015 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  -547,35 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1450 31/12/2015 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  -123,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1451 31/12/2015 30-6261.005 Συντήρηση σχολ.κτιρίων  Β.εκπαίδευσης --  -1.506,75 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1452 31/12/2015 35-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  -36,90 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1453 31/12/2015 70-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  -36,90 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1454 31/12/2015 70-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  -36,90 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1455 31/12/2015 70-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  -49,20 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1456 31/12/2015 70-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  -221,40 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1457 31/12/2015 70-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΑΡ. ΑΠ.  -356,70 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1458 31/12/2015 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (ΠΑΓΙΑ) --  -3,20 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1459 31/12/2015 10-6251. Ασφάλιστρα ακινήτων (ΠΑΓΙΑ) --  -12,92 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1460 31/12/2015 10-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  -1.236,28 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1461 31/12/2015 10-6652. Προμήθεια φωτογραφικού υλικού (ΠΑΓΙΑ) --  -0,01 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1462 31/12/2015 10-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΠΑΓΙΑ) --  -832,73 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1463 31/12/2015 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  -4,08 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1464 31/12/2015 20-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων  -190,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1465 31/12/2015 20-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΠΑΓΙΑ) --  -395,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1466 31/12/2015 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΠΑΓΙΑ) --  -28,31 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1467 31/12/2015 20-7131.002 Προμήθεια εξαρτημάτων- φωτιστικών  -47,74 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1468 31/12/2015 20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού  -20,00 0,00
 Αντιλογισμός 
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Πρότασ Α-1469 31/12/2015 20-7135.002 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρομηχανολογικου  -245,65 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1470 31/12/2015 20-7321.001 Φωταγώγηση κτιρίων- επέκταση δικτύου  -592,86 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1471 31/12/2015 20-7322.001 Φωταγώγηση πλατείων πάρκων κλπ (ΠΑΓΙΑ) -- -700,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1472 31/12/2015 20-7332.007 Καθαρισμός πάρκων-πλατειών-κοιν.χώρων  -454,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1473 31/12/2015 25-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  -441,70 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1474 31/12/2015 25-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΠΑΓΙΑ) --  -700,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1475 31/12/2015 30-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  -62,38 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1476 31/12/2015 30-6672. Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (ΠΑΓΙΑ) --  -9,26 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1477 31/12/2015 35-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  -655,60 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1478 31/12/2015 35-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων  -236,60 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1479 31/12/2015 35-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΠΑΓΙΑ) --  -423,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1480 31/12/2015 70-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΠΑΓΙΑ) --  -106,82 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1481 31/12/2015 20-6672. Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ΑΡ. ΑΠ.  -861,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1482 31/12/2015 20-6264.001 Συντήρηση επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΑΡ.  -399,75 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1483 31/12/2015 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  -172,20 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1484 31/12/2015 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  -233,70 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1485 31/12/2015 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  -209,10 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1486 31/12/2015 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  -246,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1487 31/12/2015 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  -209,10 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1488 31/12/2015 70-7326.008 Δαπάνες πυροπροστασίας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -61,50 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1489 31/12/2015 00-6453. Λοιπές συνδρομές -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ  -212,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1490 31/12/2015 30-6662.003 Προμήθεια αδρανών υλικών 3Α --  -27,22 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1491 31/12/2015 30-7336.009 Συντήρηση και επισκευή αθλη.χώρων ενότητας  -306,53 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1492 31/12/2015 10-7133. Έπιπλα σκέυη -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ  -61,50 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1493 31/12/2015 10-6654.003 Προμήθεια μελανιών ενότητας Κερατέας --  -369,36 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1494 31/12/2015 10-6654.004 Προμήθεια μελανιών ενότητας Λαυρίου --  -54,19 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1495 31/12/2015 80-8242.010 Κρατ.αδικ.απουσίας σε μισθούς -άδεια κ.λ.π - -343,57 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1496 31/12/2015 80-8242.011 Κρατήσεις απο περικοπή υπαλ.που απεργούν  -1.487,11 0,00
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 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1497 31/12/2015 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά  -0,42 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1498 31/12/2015 20-7131.009 Προμήθια ηλεκτρολογικού υλικού --  -20.410,93 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1499 31/12/2015 25-7135.003 Προμήθεια υδρομετρητών -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -679,50 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1500 31/12/2015 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  -221,40 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1501 31/12/2015 30-7341.007 Παρεμβάσεις εξοικον. ενέργ.κτήριο  -163,29 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1502 31/12/2015 10-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και  -159,62 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1503 31/12/2015 00-6121. Αντιμισθία αιρετών -έξοδα παράστασης  -1.122,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1504 31/12/2015 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων --  -19,44 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1505 31/12/2015 00-6821.003 Φορολογικά πρόστιμα για τακτοποίηση  -52,90 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1506 31/12/2015 10-6051.002 Εργοδ.εισφορές υπερ ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ --  -1.039,09 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1507 31/12/2015 10-6051.003 Εργοδοτικές εισφ. υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ --  -280,80 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1508 31/12/2015 10-6051.005 Εργοδοτικές εισφ. υπερ ΤΕΑΔΥ --  -295,56 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1509 31/12/2015 30-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -30,89 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1510 31/12/2015 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  -135,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1511 31/12/2015 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  -1.906,70 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1512 31/12/2015 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΑΡ. ΑΠ. Ο.Ε  -498,15 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1513 31/12/2015 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΑΡ. ΑΠ. Ο.Ε  -2.091,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1514 31/12/2015 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΑΡ. ΑΠ. Ο.Ε  -276,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1515 31/12/2015 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΑΡ. ΑΠ. Ο.Ε  -2.600,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1516 31/12/2015 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΑΡ.ΑΠ. Ο.Ε  -1,80 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1517 31/12/2015 80-8122.021 Πληρωμές έργων ΠΟΕ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -17.329,43 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1518 31/12/2015 20-6063. Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση -γάλα κ.λ.π. - -3.753,94 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1519 31/12/2015 30-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση  -133,45 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1520 31/12/2015 35-6063. Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση-γάλα κ.λ.π. -- -697,72 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1521 31/12/2015 25-7312.002 Εργα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού  -85.696,20 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1522 31/12/2015 15-6232.005 Μίσθωμα κτηριόυ για στέγαση ΚΕΠ --  -42,20 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1523 31/12/2015 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων --  -29,29 0,00
 Αντιλογισμός 
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Πρότασ Α-1524 31/12/2015 30-7341.005 Ενεργ.Αναβ. Δημ. Λαυρ.ΜΙΣ 425456  -80,02 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1525 31/12/2015 30-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -14,06 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1526 31/12/2015 30-7331.006 Αντικατ. πολυκαρμπονικών οροφής ΕΠΑΛ και  -146,99 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1527 31/12/2015 35-6692. Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων --  -1,35 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1528 31/12/2015 10-6261.001 Συντήρηση και επισκευή δημοτικών  -5,01 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1529 31/12/2015 30-6662.003 Προμήθεια αδρανών υλικών 3Α --  -1,86 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1530 31/12/2015 35-6693. Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού --  -37,41 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1531 31/12/2015 30-7421.002 Δαπάνες εφαρμ.σχεδίου πόλης Κερατέας --  -2.777,97 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1532 31/12/2015 10-6266.002 Επιτόπια υποστήριξη εφαρμογών --  -80,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1533 31/12/2015 10-6266.003 Επιτόπια υπ[οστήριξη Hardware --  -88,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1534 31/12/2015 10-7135. Λοιπός εξοπλισμός -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ -1,35 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1535 31/12/2015 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων --  -1,33 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1536 31/12/2015 30-7336.009 Συντήρηση και επισκευή αθλη.χώρων ενότητας  -73,41 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1537 31/12/2015 10-6261.001 Συντήρηση και επισκευή δημοτικών  -0,05 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1538 31/12/2015 70-7131.001 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός --  -0,78 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1539 31/12/2015 10-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -40,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1540 31/12/2015 10-6461. Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων  -3,21 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1541 31/12/2015 10-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και  -7,04 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1542 31/12/2015 15-6693.001 Προγραμμα αντιμετωπισης αδέσποτων  ζωων  -3.381,42 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1543 31/12/2015 15-6693.002 Σίτιση αδέσποτων ζώων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -1.206,02 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1544 31/12/2015 10-6162.001 Εξοδα για πληρωμή προσωπικού ΔΙΑΣ --  -500,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1545 31/12/2015 15-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ --  -10,28 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1546 31/12/2015 15-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές Υγειονομικού --  -517,48 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1547 31/12/2015 15-6482.001 Εξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης --  -71.056,70 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1548 31/12/2015 25-7341.001 Αντικ-δικτ.υδρ.και αντικ.αμιαντ.Κερατέα --  -6.039,90 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1549 31/12/2015 30-7111.001 Χρημ.κοινόχρηστων χώρων Κερατέας-Πράσινο  -64.200,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1550 31/12/2015 30-7311.018 Κατασκευή βρεθον.σταθμού στο ΟΤ.123  -61.399,62 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1551 31/12/2015 30-7341.004 Εξοικονόμηση ενέργειας Κερατέας  -246,86 0,00
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 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1552 31/12/2015 80-8242.009 Κατάσχεση υπαλλήλου εις χείρας τρίτων --  -1.937,64 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1553 31/12/2015 30-6662.003 Προμήθεια αδρανών υλικών 3Α --  -0,46 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1554 31/12/2015 10-6261.001 Συντήρηση και επισκευή δημοτικών  -295,20 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1555 31/12/2015 10-6261.001 Συντήρηση και επισκευή δημοτικών  -393,60 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1556 31/12/2015 70-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΠΑΓΙΑ) --  -201,85 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1557 31/12/2015 20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού --  -110,70 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1558 31/12/2015 10-7135. Λοιπός εξοπλισμός -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ -1,15 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1559 31/12/2015 15-7135.002 Προμήθεια ελαστικών -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -2.463,50 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1560 31/12/2015 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ  -1.111,04 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1561 31/12/2015 10-6021.005 Αποδοχές  υπαλ.αορίστου χρόνου σχολικών  -65,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1562 31/12/2015 10-6051.005 Εργοδοτικές εισφ. υπερ ΤΕΑΔΥ --  -642,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1563 31/12/2015 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας --  -1.755,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1564 31/12/2015 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού --  -2.774,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1565 31/12/2015 20-6054.001 Εργοδοτ.εισφορές εκτακτου Προσωπικού ΙΚΑ -- -949,57 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1566 31/12/2015 25-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας --  -195,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1567 31/12/2015 80-8115.001 Διάφορα έξοδα -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ  -23.000,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1568 31/12/2015 10-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ  -101,81 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1569 31/12/2015 20-6265.001 Επισκευή -συντήρηση κάδων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ -129,15 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1570 31/12/2015 35-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ -345,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1571 31/12/2015 10-6266.001 Συντήρηση εφαρμογών  λογισμικού --  -67,65 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1572 31/12/2015 10-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ (ΠΑΓΙΑ) --  -127,68 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1573 31/12/2015 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  -1,55 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1574 31/12/2015 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΠΑΓΙΑ) --  -109,18 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1575 31/12/2015 00-6735. Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους  -7.000,00 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1576 31/12/2015 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  -307,50 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1577 31/12/2015 20-6414. Μεταφορές εν γένει (κλαδιών και φυτικών  -33,16 0,00
 Αντιλογισμός 
Πρότασ Α-1578 31/12/2015 30-6414.002 Μταφορές εν γένει -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ  -0,18 0,00
 Αντιλογισμός 
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 Σύνολο Εγγραφών: 491 Σύνολο  :   -2.240.617,67 0,00 0,00 0,00 
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ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση οχημάτων από 
το Δήμο Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης  
Αρ. Απόφ.: 14/2016 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 3ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«αποδοχής δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση οχημάτων από το Δήμο Βάρης – Βούλας - 

Βουλιαγμένης». 

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

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

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  

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

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  
1. Την υπ’ αριθμ.224/2015 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – 

Βούλας – Βουλιαγμένης, με την οποία παραχωρήθηκαν δωρεάν κατά χρήση στο Δήμο μας και 
μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2015 τα ακόλουθα οχήματα: 

− Ένας τράκτορας μάρκας Mercedes τύπου 2635, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 6053 και δύο 
τρέιλερ απορριμματοφόρου 

− Ένα φορτηγό μάρκας Volvo τύπου F1 2400 (καδοφόρο) 6Χ2, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 6030 

− Ένα καλαθοφόρο όχημα μάρκας Mercedes με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 3984 τύπου 
ηλεκτρολόγων χρώματος πορτοκαλί 

2. Την υπ’ αριθμ. 84/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η αποδοχή της 
δωρεάν χρήσης των οχημάτων 

3. Την υπ’ αριθμ. 708/2015 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – 
Βούλας – Βουλιαγμένης, με την οποία παρατάθηκε η δωρεάν παραχώρηση των οχημάτων έως 
και την 31η Οκτωβρίου 2016. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι, σύμφωνα με την 
ανωτέρω 708/2015 απόφαση, ο Δήμος μας θα αναλάβει το κόστος μεταφοράς των οχημάτων από το 
αμαξοστάσιο του Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης προς το αμαξοστάσιο του Δήμου Λαυρεωτικής 
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και αντίστροφα, καθώς και το κόστος τυχόν βλάβης και συντήρησης των οχημάτων μέχρι τη λήξη της 
παραχώρησης. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, περ. η’ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική 
Επιτροπή αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με την αποδοχή της δωρεάς. 

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 

− την υπ’ αριθμ.708/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Αποδέχεται τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2016 από το Δήμο 
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης των κάτωθι οχημάτων:   
Ενός (1) τράκτορα μάρκας Mercedes τύπου 2635, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 6053 και δύο τρέιλερ 
απορριμματοφόρου 
Ενός (1) φορτηγού μάρκας Volvo τύπου F1 2400 (καδοφόρο) 6Χ2, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 6030 
Ενός (1) καλαθοφόρου όχηματος μάρκας Mercedes με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 3984 
Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά, όπως προβεί στο όνομα και για 
λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής στην υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Αποδοχή δωρεάν χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής, 
ολοκληρωμένης διαχείρισης χαρτοφυλακίου ακινήτων Thesis eProperty για ένα έτος 
Αρ. Απόφ.: 15/2016 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 4ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«αποδοχής δωρεάν χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής, ολοκληρωμένης διαχείρισης χαρτοφυλακίου 

ακινήτων Thesis eProperty για ένα έτος». 

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

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

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 
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Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  

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

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι η εταιρεία 
πληροφορικής CGSoft, με έδρα στην Αθήνα, Σεβαστουπόλεως 80, στην Αθήνα, με την από 20.01.2016 
επιστολή της, παρέχει στο Δήμο Λαυρεωτικής δωρεάν την πιλοτική χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής, 
ολοκληρωμένης διαχείρισης χαρτοφυλακίου ακινήτων Thesis eProperty για ένα έτος (διάστημα από 
01.01.2016 έως 31.12.2016), χωρίς καμία δέσμευση τόσο για το διάστημα ισχύς της, όσο και μελλοντικά. 

Ειδικότερα, στην προσφορά περιλαμβάνονται μία άδειας χρήσης, δύο ημέρες εκπαίδευσης των 
χρηστών, καθώς και απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη, καθόλη τη διάρκεια ισχύος της, επίσης χωρίς 
καμία χρέωση και καμία δέσμευση για το Δήμο. 

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

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με την αποδοχή της δωρεάς. 

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 

− την από 20.01.2016 επιστολή της εταιρείας πληροφορικής CGSoft, 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Αποδέχεται τη δωρεάν παραχώρηση από την εταιρεία πληροφορικής CGSoft, της πιλοτικής χρήσης 
της διαδικτυακής εφαρμογής, ολοκληρωμένης διαχείρισης χαρτοφυλακίου ακινήτων Thesis eProperty 
για ένα έτος (διάστημα από 01.01.2016 έως 31.12.2016), χωρίς καμία δέσμευση για το Δήμο 
Λαυρεωτικής τόσο για το διάστημα ισχύς της, όσο και μελλοντικά. 
Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά, όπως προβεί στο όνομα και για 
λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής στην υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης επί της από 28.12.2015 εξώδικης 
διαμαρτυρίας, πρόσκλησης, και δήλωσης μετ’ επιφυλάξεως δικαιωμάτων του κου Χρήστου 
Πετρολιάγκη του Ιωάννη  
Αρ. Απόφ.: 16/2016 
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Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 5ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης επί της από 28.12.2015 εξώδικης διαμαρτυρίας, πρόσκλησης, και δήλωσης μετ’ 

επιφυλάξεως δικαιωμάτων του κου Χρήστου Πετρολιάγκη του Ιωάννη». 

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

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

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  

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

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι στις 13 
Ιανουαρίου 2016 επιδόθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής η εξώδικη διαμαρτυρία, πρόσκληση και δήλωση μετ’ 
επιφυλάξεως δικαιωμάτων του κου Χρήστου Πετρολιάγκη του Ιωάννη, η οποία πρωτοκολλήθηκε με 
αριθμό 515/14.01.2016. Με την ανωτέρω, καλείται ο Δήμος μας να καταβάλλει ποσό 17.680,80 ευρώ, 
για την εξόφληση είκοσι εννέα (29) συνολικά τιμολογίων, τα οποία εκδόθηκαν τον Απρίλιο του έτους 
2015 και αφορούν παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή οχημάτων. 

Η ανωτέρω εξώδική δήλωση είναι παντελώς αβάσιμη, καθόσον από το Γραφείο Κίνησης του Δήμου 
ουδέποτε εκδόθηκαν εντολές τεχνικής επιθεώρησης προς το συνεργείο του κου Πετρολιάγκη κατά το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ ουδεμία απόφαση έχει ληφθεί από το Δήμο Λαυρεωτικής σχετικά 
με την ανάθεση των υπηρεσιών. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε καταρχήν ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου να 
αναλάβει τη σύνταξη και επίδοση εξώδικης απάντησης κατά της ανωτέρω διαμαρτυρίας, ενώ σε 
περίπτωση άσκησης αγωγής του κου Πετρολιάγκη κατά του Δήμου Λαυρεωτικής, να εκπροσωπήσει 
αυτόν για την αντίκρουσή της. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη (α) τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010, (β) την υπ’ αριθμ. πρωτ:515/14.01.2016 εξώδικη διαμαρτυρία 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.  Να δοθεί εντολή στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής  για τη σύνταξη εξώδικου απαντήσεως  
προς τον κο Πετρολιάγκη Χρήστο του Ιωάννη. 
Β. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής του κου Πετρολιάγκη κατά του Δήμου Λαυρεωτικής, ο Νομικός 
Σύμβουλος να εκπροσωπήσει το Δήμο για την αντίκρουσή της. 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης για τη με διακανονισμό εξόφληση της υπ’ 
αριθμ.2502/2014 απόφασης Εφετείου Αθηνών, συνολικού ποσού 118.651,00 ευρώ (σχολικοί 
φύλακες) 
Αρ. Απόφ.: 17/2016 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 6ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης για τη με διακανονισμό εξόφληση της υπ’ αριθμ.2502/2014 απόφασης Εφετείου 

Αθηνών, συνολικού ποσού 118.651,00 ευρώ (σχολικοί φύλακες)». 

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

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

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του και προκειμένου να αποφευχθεί η διαδικασία αναγκαστικής 
εκτέλεσης της απόφασης.  

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

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 20 
Ιανουαρίου 2016 έγγραφο του πληρεξούσιου δικηγόρου Γεράσιμου Φιλόπουλου, στο οποίο αναφέρονται 
τα ακόλουθα: 
«Κε. Δήμαρχε, 

Ως πληρεξούσιος δικηγόρος των 1) Πέτρου Ταμουρίδη, 2) Λάμπρου Γκουρουμάνου, 3) Μαρίας 

Παντελαίων, 4) Ζωής Ζαρίφη, 5) Νιόβης Μπαρατατζή, 6) Ιωάννας Ξαγοράρη, 7) Δήμητρας 

Παπαδοπούλου, 8) Ελένης Χρήστου και 9) Μαλλινόπουλου Μιλτιάδη, Σχολικών Φυλάκων του Δήμου 

Λαυρεωτικής, σας γνωρίζω τα ακόλουθα, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος των πελατών μου. 

Με την υπ’ αριθμ. 1635/2010 οριστική Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), με την οποία έγινε δεκτή η από 2-12-2006 αγωγή μας κατά του 
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Δήμου Λαυρεωτικής, αναγνωρίστηκε ότι ο Δήμος υποχρεούται να καταβάλει στον καθένα από τους εμάς 

τους ενάγοντες το ποσό των 9.831,25,40, 10.051,34, 10.095,34, 10.112,95, 10.007,28, 10.033,69, 

9.787,23, 9.840,04 και 9.699,21 ευρώ αντίστοιχα, ποσά που αφορούν σε επιδόματα εορτών 2004, 2005 

και 2006, αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας, επίδομα αδείας 2001,2002 και 2003, εργασία κατά τις 

ημέρες Κυριακής και αργιών και προσαύξηση νυκτερινής εργασίας, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση 

της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση. 

Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στο Δήμο Λαυρεωτικής, ο οποίος 

άσκησε εμπροθέσμως την υπ' αριθμ. 8256/2010 έφεσή του, Επ'αυτής εκδόθηκε η υπ'αριθμ. 2502/2014 

απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία την έκανε δεκτή εν μέρει και μας επεδίκασε αντίστοιχα  τα ποσά 

των ευρώ α) 8.292,67, β) 8530,37, γ) 8.451,14, δ) 8.477,55, ε) 8.262,67, στ) 8.310,27, ζ) 8.292,68, η) 

8.292,68 και θ) 8.292,68 με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση. Ωστόσο, 

παρά το ότι η εφετειακή αυτή απόφαση κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στο Δήμο Λαυρεωτικής 

την 27-5-2015 και παρελήφθηκε νόμιμα, ο Δήμος δεν άσκησε κανένα έκτακτο μέσο κατ' αυτής, με 

αποτέλεσμα η απόφαση να καταστεί αμετάκλητη. 

Έτσι λοιπόν τα οφειλόμενα ποσά για τους εντολοδόχους μου, πλέον τόκων και εξόδων και 

δικαστικής δαπάνης, έχουν ως εξής: 

ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ               12.770,00 ΕΥΡΩ (+ 311,00 Δ.Δ.) = 13.081,00 € 

ΓΚΟΥΡΟΥΜΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ    13.136,00 ΕΥΡΩ (+ 311,00 Δ.Δ.) = 13.447,00 €  

ΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ ΜΑΡΙΑ                 13.014,00 ΕΥΡΩ (+ 311,00 Δ.Δ.) = 13.325,00 € 

ΖΑΡΙΦΗ ΖΩΗ                              13.055,00 ΕΥΡΩ (+ 311,00 Δ.Δ.) = 13.366,00 € 

ΜΠΑΡΑΤΑΤΖΗ ΝΙΟΒΗ                12.770,00 ΕΥΡΩ (+ 311,00 Δ.Δ.) = 13.081,00 € 

ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ                   12.797,00 ΕΥΡΩ (+ 311,00 Δ.Δ.) =   13.108,00 € 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ      12.770,00 ΕΥΡΩ (+ 311,00 Δ.Δ.) = 13.081,00 € 

ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ                          12.770,00 ΕΥΡΩ (+ 311,00 Δ.Δ.) = 13.081,00 € 

ΜΑΛΛΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ   12.770,00 ΕΥΡΩ (+ 311,00 Δ.Δ.) = 13.081,00 € 

                                    Σύνολο :   115.852,00       (+ 2.800,00 Δ.Δ.) = 118.651,00 € 

 Ήδη σήμερα ενόψει της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, της οποίας είστε Πρόεδρος 

και προς αποφυγή περαιτέρω δικαστικών διενέξεων και της διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως, σας 

προτείνω τα ανωτέρω ποσά να καταβληθούν από το Δήμο Λαυρεωτικής στον καθένα από εμάς σε 16 

ισόποσες δόσεις, ήτοι η πρώτη να καταβληθεί στις 30 Ιανουαρίου 2016, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου 

2016 και κάθε μία από τις υπόλοιπες στις 30 κάθε επόμενου μήνα πλην της δόσης του Φεβρουαρίου 

2017, η οποία θα καταβληθεί στις 28/2/2017. Η τελευταία δόση θα καταβληθεί στις 30/4/2017, οπότε θα 

εξοφληθεί πλήρως η απαίτηση των πελατών μου από την άνω εφετειακή απόφαση. Είναι σαφές ότι το 

απομένον υπόλοιπο των δόσεων μετά από κάθε καταβολή θα επιβαρύνεται με το νόμιμο τόκο 

υπερημερίας. 
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 Η άνω πρόταση τελεί υπό την αίρεση της αποδοχής της από την Οικονομική Επιτροπή, ως έχει, 

την οποία σας ζητώ να υποβάλετε για έγκριση εκτός ημερήσιας διάταξης και υπό την αίρεση ότι σε 

περίπτωση μη καταβολής οποιασδήποτε δόσης, τότε θα παύει η ισχύς της παούσας και οι πελάτες μου 

θα προβούν στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης για το απομένον υπόλοιπο πλέον τόκων και 

εξόδων.» 

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

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

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

− Την υπ’ αριθμ. 1635/2010 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία 
Εργατικών Διαφορών),  

− Την υπ’ αριθμ.2502/2014 απόφαση Εφετείου Αθηνών, 

− Το από 20.01.2016 αίτημα του πληρεξούσιου δικηγόρου κου Γ. Φιλόπουλου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. την καταβολή του ποσού των 118.651,00 ευρώ, στους κ.κ. 1) Ταμουρίδη Πέτρο, 2) Γκουρουμάνο 
Λάμπρο, 3) Παντελαίων Μαρία, 4) Ζαρίφη Ζωή, 5) Μπαράτατζη Νιόβη, 6) Ξαγοράρη Ιωάννα, 7) 
Παπαδοπούλου Δήμητρα, 8) Χρήστου Ελένη, 9) Μαλλινόπουλο Μιλτιάδη, σε δεκαέξι (16) ισόποσες 
μηνιαίες δόσεις, με ημερομηνία έναρξης την 30 Ιανουαρίου 2016 και ημερομηνία λήξης την 30 Απριλίου 
2017, ως ακολούθως: 
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Μήνας 
Ποσό (ευρώ) ανά Δικαιούχο 

Ταμουρίδης 
Πέτρος 

Γκουρουμάνος 
Λάμπρος 

Παντελαίων 
Μαρία 

Ζαρίφη Ζωή Μπαράτατζη 
Νιόβη 

Ξαγοράρη 
Μαρία 

Παπαδοπούλου 
Δήμητρα 

Χρήστου 
Ελένη 

Μαλλινόπουλος 
Μιλτιάδης 

Ιανουάριος 2016 817,56  840,43 832,81 835,37 817,56 819,25 817,56 817,56 817,56 

Φεβρουάριος 2016 817,56  840,43 832,81 835,37 817,56 819,25 817,56 817,56 817,56 

Μάρτιος 2016 817,56  840,43 832,81 835,37 817,56 819,25 817,56 817,56 817,56 

Απρίλιος 2016 817,56  840,43 832,81 835,37 817,56 819,25 817,56 817,56 817,56 

Μάϊος 2016 817,56  840,43 832,81 835,37 817,56 819,25 817,56 817,56 817,56 

Ιούνιος 2016 817,56  840,43 832,81 835,37 817,56 819,25 817,56 817,56 817,56 

Ιούλιος 2016 817,56  840,43 832,81 835,37 817,56 819,25 817,56 817,56 817,56 

Αύγουστος 2016 817,56  840,43 832,81 835,37 817,56 819,25 817,56 817,56 817,56 

Σεπτέμβριος 2016 817,56  840,43 832,81 835,37 817,56 819,25 817,56 817,56 817,56 

Οκτώβριος 2016 817,56  840,43 832,81 835,37 817,56 819,25 817,56 817,56 817,56 

Νοέμβριος 2016 817,56  840,43 832,81 835,37 817,56 819,25 817,56 817,56 817,56 

Δεκέμβριος 2016 817,56  840,43 832,81 835,37 817,56 819,25 817,56 817,56 817,56 

Ιανουάριος 2017 817,56  840,43 832,81 835,37 817,56 819,25 817,56 817,56 817,56 

Φεβρουάριος 2017 817,56  840,43 832,81 835,37 817,56 819,25 817,56 817,56 817,56 

Μάρτιος 2017 817,56  840,43 832,81 835,37 817,56 819,25 817,56 817,56 817,56 

Απρίλιος 2017 817,56  840,43 832,81 835,37 817,56 819,25 817,56 817,56 817,56 

Σύνολο  13.080,96 
 

13.446,88 
 

13.324,96 
 

13.365,92 
 

13.080,96 
 

13.108,00 
 

13.080,96 
 

13.080,96 
 

13.080,96 
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Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, να υπογράψει το σχετικό 
συμφωνητικό.  
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Σταύρος Κρητικός 
 
Παναγιώτης Τσίκλος 
 
Δημήτρης Δράκος 
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