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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  7 η ς  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 28ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 28 Απριλίου 2018 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Σάββατο, ώρα 12:30 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 26.04.2018 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 5 

Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Παναγιώτης Τσίκλος,  Αναστάσιος Αντωνίου, Ιωάννης 

Συρίγος, Κωνσταντίνος Λεβαντής 

Απόντα μέλη  : 2 

Ευαγγελία Βελετάκου, Ιωάννης Παρασκευής 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ’ αριθμ.46/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.:85/2018 

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 «ανάκλησης της 

υπ’ αριθμ.46/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.46/2018 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής 

εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του σχεδίου της 1ης αναμόρφωσης του 

δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής με την υπ’ αριθμ.42/2018 απόφασή του ενέκρινε την 1η 

αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το από 26.04.2018 έγγραφό της, εισηγείται τα 

ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ. 41/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η 1η 

τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ενώ με την υπ’ αριθμ.42/2018 απόφαση εγκρίθηκε η 1η 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018. 

Κατόπιν των κατατιθεμένων προσφυγών εκ μέρους της αντιπολίτευσης, ενώπιων της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κατά των ανωτέρω αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, 
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προτείνεται η ανάκληση της υπ’ αριθμ.46/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και της υπ’ 

αριθμ. 42/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του 

Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018, διότι δεν αποτυπώθηκε σωστά το χρηματικό 

υπόλοιπο το οποίο αφορά την αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ. 169 Α της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου και  

δεν αποτυπώθηκε και η συγκεκριμένη αγορά σε Κ.Α. δαπανών. 

Δεδομένου ότι, ο Δήμος Λαυρεωτικής πρόκειται να προβεί στην αγορά του οικοπέδου στο Ο.Τ. 169 Α 

άμεσα και όχι μετά το πέρας της αποπληρωμής (02/2019) του δανείου το οποίο έχει ληφθεί για την 

ανωτέρω αγορά, θα πρέπει η πίστωση του ποσού της αγοράς να είναι εγγεγραμμένη σε Κ.Α. Εξόδου 

του Προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 και το χρηματικό υπόλοιπο για την κάλυψη της 

αγοράς σε ανάλογο Κ.Α. Εσόδου.» 

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

αποφασίσουν σχετικά με την ανάκληση της υπ’ αριθμ.46/2018 απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. ΔΥ/26.04.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

ανακαλεί την υπ’ αριθμ.46/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με θέμα 

«εισήγηση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018 – 

αποδοχή ποσών» για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο σκεπτικό της παρούσας. 

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2018 – αποδοχή ποσών 

Αρ. Απόφ.:86/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «εισήγησης 1ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018 – αποδοχής ποσών», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 26.04.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ. αριθ. 239/27.12.2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίσθηκε ο 

Προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2018, ο οποίος εγκρίθηκε για την 

νομιμότητά του, σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α.Π. 112666/39859/30.01.2018 Απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  
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Στο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αναφέρεται ότι μετά τη λήξη του 

οικονομικού έτους 2017 το Ν.Π.Δ.Δ να προβεί σε αναμόρφωση του επικυρωμένου προϋπολογισμού  

οικονομικού έτους 2018, ούτως ώστε: 

1. Να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα όπως αυτά 

διαμορφώθηκαν κατά την 31η Δεκεμβρίου και να καταστεί έτσι αυτός ρεαλιστικός, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπ’αριθμ.οικ.25595/26-07-2017  Κ.Υ.Α. 

2. Να μεταφερθούν οι εγγραφές των ΚΑ 1213.02 και 1213.03 σε ανεπτυγμένη μορφή του 1326. 

3. Να μεταφερθεί η εγγραφή του ΚΑ 1328.10 σε ανεπτυγμένη μορφή του 1321 καθώς και η εγγραφή 

του ΚΑ 1328.11 σε ανεπτυγμένη μορφή του 1212. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την αποδοχή ποσών και την έγκριση της 1ης τροποποίησης 

του Δημοτικού Προϋπολογισμού με τις εξής μεταβολές: 

Α. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΩΝ. 

1. Αποδοχή ποσού 175.000,00 ευρώ, το οποίο αφορά τη χρηματοδότηση του Δήμου 

Λαυρεωτικής για την « Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» στα 

πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η 

προστασία περιβάλλοντος». 

2. Αποδοχή ποσού 117.100,00 ευρώ, το οποίο αφορά τη χρηματοδότηση του Δήμου 

Λαυρεωτικής για την «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» 

στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και 

πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων». 

3. Αποδοχή ποσού 23.001,18 ευρώ, το οποίο αφορά τη χρηματοδότηση του Δήμου Λαυρεωτικής  

για τον « Καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που 

βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ»  στα πλαίσια του προγράμματος της ΣΑΕ 055, βάσει 

της υπ’αριθμ. Πρωτ. 44174/27.12.2017 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 

4. Αποδοχή ποσού 203.000,00 ευρώ, το οποίο αφορά τη χρηματοδότηση του Δήμου 

Λαυρεωτικής για την «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών» 

στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και 

πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων». 

Με την υπ’ αριθμ. 41/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η 1η 

τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ενώ με την υπ’ αριθμ.42/2018 απόφαση εγκρίθηκε η 1η 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018. 

Κατόπιν των κατατιθεμένων προσφυγών εκ μέρους της αντιπολίτευσης, ενώπιων της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κατά των ανωτέρω αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, 

προτείνεται η ανάκληση της υπ’ αριθμ. 42/2018 απόφασης έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης του 

Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018, διότι δεν αποτυπώθηκε σωστά το χρηματικό 
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υπόλοιπο το οποίο αφορά την αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ. 169 Α της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου και  

δεν αποτυπώθηκε και η συγκεκριμένη αγορά σε Κ.Α. Εξόδων. 

Δεδομένου ότι, ο Δήμος Λαυρεωτικής πρόκειται να προβεί στην αγορά του οικοπέδου στο Ο.Τ. 169 Α 

άμεσα και όχι μετά το πέρας της αποπληρωμής (02/2019) του δανείου το οποίο έχει ληφθεί για την 

ανωτέρω αγορά, θα πρέπει η πίστωση του ποσού της αγοράς να είναι εγγεγραμμένη σε Κ.Α. Εξόδου 

του Προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 και το χρηματικό υπόλοιπο για την κάλυψη της 

αγοράς σε ανάλογο Κ.Α. Εσόδων. 

Στη νέα 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 γίνεται ανάλυση 

του Κ.Α Εσόδων 5123 και στον Κ.Α Εσόδων 5123.002 ¨Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 

έσοδα για την αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ.169 Α ¨ αποτυπώνεται το ποσό των 748.275,14 ευρώ το οποίο 

αντιστοιχίζεται ισόποσα στον Κ.Α. Εξόδου 30-7112.001 ¨Αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ.169 Α¨. Στον 

εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής το ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβανόταν στο 

ποσό των 909.527,46 ευρώ του Κ.Α εσόδων ¨Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 

(εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες. 

Μετά την τρέχουσα αναμόρφωση το χρηματικό υπόλοιπο διαμορφώνεται ως εξής: 
Κ.Α. Περιγραφή Τελικά 

Προϋπ/ντα+Αναμ. 
5111. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 

κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 
362.704,83 

5113. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 
κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 

103.455,14 

5119. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 
κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 0,00 

5121. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την 
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 

3.872,09 

5122. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός 
ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 

130.071,23 

5123.001 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την 
κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. 

399.182,78 

5123.002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την 
αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ 169Α 748.275,14 

5129. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την 
κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 

1,52 

Σύνολο 1.747.562,73 
Το ποσό των 748.275,14 ευρώ στον Κ.Α. Εξόδου 30-7112.001 δεν εμφαίνεται στην υπό ψήφιση 

αναμόρφωση γιατί είναι ήδη εγγεγραμμένο στον αρχικό Προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής 

έτους 2018 , ο οποίος ψηφίσθηκε με την υπ. αριθ. 239/27.12.2017 Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου και εγκρίθηκε για τη νομιμότητά του, σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α.Π. 

112666/39859/30.01.2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

Στην τρέχουσα αναμόρφωση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα 

και μεγέθη, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2017. 

Για το λόγο αυτό επαναϋπολογίζεται η ομάδα εσόδων I με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των 

εγγεγραμμένων εσόδων δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που 
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πραγματοποιήθηκαν στους Κ.Α. της ομάδας αυτής τα έτη 2016 και 2017, καθώς και το επιτρεπόμενο 

ποσό το οποίο πρέπει να εγγραφεί στον Κ.Α. 85, με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των 

εγγεγραμμένων ποσών στον Κ.Α.32 και Κ.Α.85 της ομάδα εσόδων II. 

Μειώνονται διάφοροι Κ.Α. εσόδων που αφορούν την ομάδα εσόδων (3) «ΠΟΕ παρελθόντων ετών» 

και την ομάδα εσόδων (5) «Χρηματικό υπόλοιπο» προκειμένου να αποτυπωθούν τα πραγματικά 

αποτελέσματα όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31.12.2017  και μετά την επαναβεβαίωση των εσόδων 

την αρχή του έτους 2018. 

Επίσης αυξάνονται ή και μειώνονται  Κ.Α. Εξόδων και Κ.Α. Εσόδων οι οποίοι  εμφανίζονται στον 

συνημμένο πίνακα της 1ης αναμόρφωσης Π/Υ του έτους 2018. 

Το αποθεματικό μετά την τρέχουσα αναμόρφωση διαμορφώνεται στο ποσό των 58.088,40 ευρώ.» 

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

σχετικά. 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010 

 το άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

 την υπ’ αριθμ.239/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: ΩΝΜ2ΩΛ1-

1ΥΧ) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 και 

την αριθμ. πρωτ:112666/39859/30.01.2018 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής με την οποίο επικυρώθηκε 

 την από 26.04.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 1ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω:



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 6 από 63 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 
  

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 170.655,91 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 0115.001 Μισθώματα για εγκατ.σταθμού βασ.κιν.τηλεφωνίας 15.000,00 0,00 

 2 0469. Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο  38.537,76 0,00 
 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) 
 3 1211.009 Επιχορήγηση μισθώματος κτιρίου για στέγαση  11.810,40 0,00 
 ΚΕΠ 
 4 1212.006 Χρηματοδότηση "Παροχή βασικών αγαθών:  78.000,00 0,00 
 Παροχή Συσσιτίου Δήμου Λαυρεωτικής '' ΕΣΠΑ 
 5 1215.001 Επιχ.για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών 60.675,58 0,00 

 6 1219.001 Επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων  51.617,08 0,00 
 δικαστικών αποφάσεων 
 7 1321.018 Χρηματοδότηση "Κέντρο Κοινότητας Δήμου  37.440,00 0,00 
 Λαυρεωτικής" ΕΣΠΑ 
 8 1322.018 Επιχορήγηση για Πρόγραμμα πρόληψης -  50.000,00 0,00 
 αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που  
 προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ  Α΄ και  
 Β΄βαθμού της Χώρας 
 9 1322.020 Χρηματοδότηση προμήθειας μηχανημάτων έργου 175.000,00 0,00 
  ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού (Πρόγραμμα  
 "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II") 
 10 1322.021 Επισκευή,συντήρηση σχολικών κτιιρίων &  117.100,00 0,00 
 αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (Πρόγραμμα 
  "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II") 
 11 1322.022 Χρηματοδότηση Προγράμματος "Καθαρισμός και 23.001,18 0,00 
  συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του  
 δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα  
 όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ" 
 12 1322.023 Χρηματοδότηση προμήθειας-τοποθέτησης  203.000,00 0,00 
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 εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών 
  Δ.Λαυρεωτικής(Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ") 
 13 1326.005 Ολοκλήρωση βρεφονηπιακού Σταθμού Λαυρίου 21.455,67 0,00 

 14 1326.010 Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου  «ΟΙΚΙΑ  600.000,00 0,00 
 ΜΠΙΑ» 
 15 1329.018 Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο  200.000,00 0,00 
 ¨Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων Δ.Ε.  
 Κερατέας ¨ 
 16 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και  50.000,00 0,00 
 ηλεκτροφωτισμού 
 17 2119.014 Έσοδα κατανάλωσης ύδατος υδρομέτρων  274.836,99 0,00 
 Δ.Λαυρεωτικής στον τομέα ¨Νησίδα Λ.Κερατέας- 
 Λαυρίου Δήμου Λαυρεωτικής¨ετών 2009 και  
 2011 
 18 3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων  26.703,07 0,00 
 επιτηδευματιών 
 19 3219.004 Εσοδα από τέλη πεζοδρομίων 20.086,76 0,00 

 20 3221. Έκτακτα γενικά έσοδα 9.202,46 0,00 

 21 4112.001 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 1.500,00 0,00 

 22 4142.005 Κράτηση αδικαιολόγητης απουσίας σε μισθούς  2.000,00 0,00 
 αδεια-δωρα 
 23 5123.002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα  748.275,14 0,00 
 έσοδα για την αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ 169Α 
 24 5129. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 1,52 0,00 
  έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του  
 δήμου. 
 2.815.243,61 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 25 1328.010 Χρηματοδότηση "Κέντρο Κοινότητας Δήμου  -37.440,00 0,00 
 Λαυρεωτικής" ΕΣΠΑ 
 26 1328.011 Χρηματοδότηση "Παροχή βασικών αγαθών:  -78.000,00 0,00 
 Παροχή Συσσιτίου Δήμου Λαυρεωτικής '' ΕΣΠΑ 
 27 3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού -683.027,72 0,00 

 28 3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης -63.155,16 0,00 

 29 3214.001 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης -3.080,29 0,00 

 30 3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας -5.900,14 0,00 
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 31 3217.001 Εισφορά λόγω ένταξης σχεδίου περιοχής  -8.490,53 0,00 
 Λεγραινών 
 32 3217.003 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. Τσονίμα -323,65 0,00 

 33 3217.005 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ.Περιγιάλι -111,45 0,00 

 34 3217.006 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ.Αγ.Μαρίνα -207,80 0,00 

 35 3217.007 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ.Πανόραμα -630,00 0,00 

 36 3217.008 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. Δασκαλειό -15,48 0,00 

 37 3217.010 Εισφορά  λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. ΠΟΡΤΟ- -37,26 0,00 
 ΕΝΝΙΑ 
 38 3219.002 Λοιπά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων  -27.661,63 0,00 
 χώρων 
 39 3219.003 Λοιπά έσοδα -8.587,35 0,00 

 40 3219.006 Έσοδα από μισθώματα ακινήτων -19.630,20 0,00 

 41 3219.007 Έσοδα από Νεκροταφείο -2.976,84 0,00 

 42 3219.008 Παραχώρηση δικαιώματος χρ.παραλίας Χάρακα -2.447,10 0,00 

 43 3219.009 Εκμίσθωση αναψυκτηρίου και παραλίας Κακής  -3.416,80 0,00 
 Θάλασσας 
 44 3219.010 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6  -2.239,76 0,00 
 Ν1080/80) 
 45 3219.012 Καταβολή ΦΠΑ -7.993,21 0,00 

 46 3219.013 Καταβολή ΦΠΑ 23% -990,26 0,00 

 47 3219.014 Μίσθωση δημοτικών θερινών κινηματογράφων -6.798,00 0,00 

 48 5111. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά  -420.679,98 0,00 
 έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων  
 παρελθόντων ετών 
 49 5113. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά  -555.685,13 0,00 
 έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 
 50 5119. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά  -246.063,92 0,00 
 έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του  
 δήμου. 
 51 5121. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα  -96.685,05 0,00 
 έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων  
 παρελθόντων ετών 
 52 5122. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα  -779.456,23 0,00 
 έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις  
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Σελίδα 9 από 63 

 προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 
 53 5123.001 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα -2.143,62 0,00 
  έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. 
 -3.063.874,56 

 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 54 0,00 10-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  500,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 55 0,00 10-6142.003 Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 5.000,00 

 56 0,00 10-6142.005 Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σχεδιασμού  4.800,00 
 ανάπτυξης ευρυζωνικού δικτύου WI-FI Δήμου Λαυρεωτικής 
 57 0,00 10-6162.001 Έξοδα για πληρωμή προσωπικού ΔΙΑΣ 500,00 

 58 0,00 15-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές Υγειονομικού 776,88 

 59 0,00 15-6261.001 Συντήρηση-επισκευή κτιρίων 5.000,00 

 60 0,00 15-6261.007 Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κλειστών  24.676,00 
 γυμναστηρίων Δ.Ε. Λαυρεωτικής 
 61 0,00 15-6261.009 Εργασίες τοποθέτησης ικριωμάτων σε Δημοτικά κτίρια 3.500,00 

 62 0,00 15-6265.002 Συντήρηση-εγκατάσταση δικτύου καλωδίωσης στο πρώην  8.930,48 
 Δημαρχείο Κερατέας 
 63 0,00 15-6265.003 Συντήρηση -εγκατάσταση δικτύου καλωδίωσης στο Δημαρχείο  15.000,00 
 Λαυρίου 
 64 0,00 15-6274.001 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δημοτικών Κτιρίων 7.000,00 

 65 0,00 15-6474.002 Έξοδα κοινωνικού παντοπωλείου 37.975,82 

 66 0,00 15-6474.003 Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων 5.000,00 

 67 0,00 15-6474.004 Σίτιση αδέσποτων ζώων Δ.Ε. Κερατέας 5.000,00 

 68 0,00 15-6474.005 Σίτιση αδέσποτων ζώων Δ.Ε. Λαυρίου 5.000,00 

 69 0,00 15-6661.002 Προμήθεια ξυλείας για  ανάγκες Δημοτικών κτιρίων 24.800,00 

 70 0,00 20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές  ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 3.800,00 

 71 0,00 20-6061. Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου  25.000,00 
 προσωπικού) 
 72 0,00 20-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού  22.600,00 
 κ.λ.π.) 
 73 0,00 20-6279.001 Ενεργειακή Αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση Συστήματος  2.000,00 
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 Ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων Δ.Λαυρεωτικής 
 74 0,00 20-6681. Υλικά φαρμακείου 4.400,00 
 75 0,00 30-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 60,96 

 76 0,00 30-6051.011 Εργοδοτική εισφ.υγειονομικού 10,16 

 77 0,00 30-6231.001 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1.510,07 

 78 0,00 30-6261.002 Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ενότητας  5.000,00 
 Κερατέας 
 79 0,00 30-6262.007 Συντήρηση και διαμόρφωση κ.χ. Δ.Ε. Λαυρίου 9.800,00 

 80 0,00 30-6262.015 Συντήρηση-Επισκευή πεζοδρομίων πόλης Κερατέας 24.552,00 

 81 0,00 30-6262.019 Αποκατάσταση φθορών σε κρασπεδόρειθρα στη Δ.Ε Λαυρ 24.614,00 

 82 0,00 30-6262.020 Αποκατάσταση φθορών σε κρασπεδόρειθρα στη Δ.Ε Κερατέας 24.800,00 

 83 0,00 30-6264.003 Επισκευή-Συντήρηση υφιστάμενων πινακίδων οδοσήμανσης  15.000,00 
 Κερατέας 
 84 0,00 30-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 5.000,00 

 85 0,00 30-6414.002 Μεταφορές εν γένει 2.000,00 

 86 0,00 30-6644. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 10.000,00 

 87 0,00 30-6661.001 Προμήθεια χρωμάτων ενότητας Λαυρίου 14.800,00 

 88 0,00 30-6661.002 Προμήθεια χρωμάτων ενότητας Κερατέας 14.800,00 

 89 0,00 30-6661.003 Προμήθεια χρωμάτων Τ.Κ. Αγ.Κων/νου 15.000,00 

 90 0,00 30-6662.001 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού 3.000,00 

 91 0,00 30-6662.008 Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών Τ.Κ.Αγ.Κων/νου 5.000,00 

 92 0,00 30-6662.009 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε.Λαυρίου 19.800,00 

 93 0,00 30-6662.010 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε.Κερατέας 19.800,00 

 94 0,00 30-6662.011 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Τ.Κ.Αγ.Κων/νου 3.000,00 

 95 0,00 35-6262.011 Εργασίες προστασίας των φοινικοειδών του Δημαρχείου Λαυρίου 6.000,00 

 96 0,00 35-6262.017 Δαπάνη λειοτεμαχισμού πράσινων κλαδεμάτων 3.680,00 

 97 0,00 35-6262.018 Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου Π.Ραφιά 4.092,00 
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 98 0,00 35-6262.019 Εξυγίανση, αποκομιδή ,μεταφύτευση, στήριξη και επιμέλεια για  24.800,00 
 διάστημα εξαμήνου 4 φοινικοειδών είδους¨ ΚΑΝΑΡΙΩΝ¨ από  
 τοποθεσία ¨ΚΥΠΡΙΑΝΟ¨ 
 99 0,00 35-6414.001 Μεταφορά λειοτεμαχισμένων πράσινων κλαδεμάτων 5.000,00 

 100 0,00 35-6644. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 10.000,00 

 101 0,00 60-6261.001 Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και  92.250,00 
 λοιπές δράσεις 
 102 0,00 60-6262.001 Συντήρηση επισκευή παιδικών .χαρών Λαυρίου 67.829,00 

 103 0,00 60-6262.002 Συντήρηση επισκευή παιδικών χαρών Κερατέας 70.371,00 

 104 0,00 62-6262.001 Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου  23.001,18 
 ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της  
 ΕΥΔΑΠ 
 105 0,00 70-6699.001 Λοιπές προμήθειες πυροπροστασίας 3.000,00 

 106 0,00 70-6699.002 Προμήθεια στολών πυροπροστασίας 6.500,00 

 107 0,00 15-7131.005  24.800,00 
 Προμήθεια συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας για ΚΕΠ  
 Λαυρίου 
 108 0,00 15-7134.002 Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης κοινωφελών προγραμμάτων 4.960,00 

 109 0,00 15-7135.004 Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων οικίσκων για τη Ζ΄παιδική  72.379,50 
 εξοχή Κερατέας 
 110 0,00 15-7135.008 Προμήθεια υαλοπινάκων 5.000,00 

 111 0,00 15-7331.002 Συντήρηση κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 10.000,00 

 112 0,00 15-7425.003 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εξειδίκευση δράσεων  24.552,00 
 ανάδειξης του Δ.Λαυρεωτικής ως "Έξυπνης Πόλης" 
 113 0,00 15-7425.004 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επιχειρηματικότητα  24.552,00 
 και την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας Δ.Λαυρεωτικής 
 114 0,00 20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 9.800,00 

 115 0,00 30-7112.003 Αγορά οικοπέδων όμορων 3ου Δημοτικού Σχολείου  Κερατέας 30.000,00 

 116 0,00 30-7135.014 Προμήθεια ηλεκτρονικής πινακίδας πόλης Κερατέας 5.000,00 

 117 0,00 30-7135.017 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Λαυρίου 24.552,00 

 118 0,00 30-7135.018 Προμήθεια λοιπού εξοπλ.πινακιδ.σημανσ.Τ.Κ.Αγ.Κων. 3.000,00 

 119 0,00 30-7311.020 Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου  «ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ» 600.000,00 
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 120 0,00 30-7321.011 Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων Δ.Ε. Κερατέας 200.000,00 

 121 0,00 30-7413.025 Κτηματογράφηση-πολεοδόμηση -πράξη εφαρμογής Περιγιάλι- 30.500,00 
 Τσονίμα-Τρεχαντιέρα Κερατέας 
 122 0,00 30-7425.024 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σύνταξη οικονομοτεχνικής  4.340,00 
 μελέτης και ωρίμανση φακέλλου έργου για την υλοποίηση του  
 πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Λαυρεωτικής 
 123 0,00 30-7425.035 Παροχή υπηρ.προώθ.προγρ.επαναλ.κτιρίου ΜΠΙΑ 4.935,20 

 124 0,00 30-7425.037 Σύνταξης φακέλου για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της  24.800,00 
 πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  
 "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 
 2020" για την υλοποίηση της Δράσης "Δημιουργική Επανάχρηση 
  Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας" (ανάδειξη των δημοτικών  
 κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών  
 τουριστικής,πολιτιστικής αλλά και επιχειρηματικής  
 125 0,00 30-7425.038 Υπηρεσίες Σύνταξης πράξεων αναλογισμού 10.000,00 

 126 0,00 60-7135.001 Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας στο 2ο και 4ο  10.000,00 
 Ν/Γ Λαυρίου 
 127 0,00 60-7135.002 Προμήθεια .και τοποθέτηση αλεξικέραυνων στα κτίρια Α΄θμιας΄-  14.850,00 
 Β΄θμιας εκπαίδευσης 
 128 0,00 60-7322.001 Φωταγώγηση παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαυρίου 20.000,00 

 129 0,00 60-7322.002 Φωταγώγηση παιδικών χαρών Δ.Ε. Κερατέας 20.000,00 

 130 0,00 60-7322.003 Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς,κατασκευή ηλεκτροφωτισμού 24.800,00 
  και κρασπεδόρειθρων στο Ο.Τ.219 της πόλης Κερατέας 
 131 0,00 64-7131.001 Προμήθεια μηχανημάτων έργου 175.000,00 

 132 0,00 64-7333.004 Συντήρηση-αποκατάσταση αγροτικών οδών ΤΕ Αγ.Κων/νου 5.000,00 

 133 0,00 64-7333.005 Συντήρηση και επισκευή οδικού δικτύου πόλης Λαυρίου 24.800,00 

 134 0,00 00-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 90,00 

 135 0,00 00-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 20.157,03 

 136 0,00 00-8115.001 Διάφορα έξοδα 4.401,14 

 137 0,00 00-8212.002 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 1.500,00 

 138 0,00 00-8242.010 Κρατ.αδικ.απουσίας σε μισθούς -άδεια κ.λ.π 2.000,00 

 139 0,00 10-8111.002 Αποδοχές και έξοδα προσωπικού 640,98 

 140 0,00 10-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 39.260,89 
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 141 0,00 10-8115.001 Διάφορα έξοδα 1.156,20 

 142 0,00 10-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 5.674,26 

 143 0,00 10-8121.001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 7.158,21 

 144 0,00 15-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 640,98 

 145 0,00 15-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 8.604,26 

 146 0,00 15-8122.001 Συντήρηση κέντρου περιβαντολογικής εκπαίδευσης 5.062,30 

 147 0,00 20-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.133,84 

 148 0,00 20-8115.001 Διάφορα έξοδα 6.883,11 

 149 0,00 20-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 17.511,85 

 150 0,00 20-8121.001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 9.616,92 

 151 0,00 30-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 49,81 

 152 0,00 30-8121.001 Προμήθειες παγίων 14.511,84 

 153 0,00 30-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 5.570,84 

 154 0,00 35-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 100,93 

 155 0,00 35-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 5.735,84 

 156 0,00 45-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 49,81 

 157 0,00 45-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 2.756,52 

 158 0,00 45-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 13.313,45 

 159 0,00 61-8122.001 Έργα 12.322,57 

 160 0,00 64-8122.001 Έργα 27.770,11 

 161 0,00 70-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.218,61 

 2.368.842,55 

 4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
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 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
 162 0,00 00-6441. Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις -3.000,00 

 163 0,00 00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών -2.000,00 

 164 0,00 00-6444. Έξοδα αδελφοποιήσεων -1.500,00 

 165 0,00 00-6711.016 Επιχορήγηση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ -80.000,00 

 166 0,00 00-6711.017 Επιχορήγηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ -90.000,00 

 167 0,00 00-6715.009 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ -44.500,00 

 168 0,00 00-6735. Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία -100.000,00 

 169 0,00 00-6736.001 Επιχορ.σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία -26.300,00 

 170 0,00 10-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού  -4.000,00 
 σκευών και λοιπού εξοπλισμού 
 171 0,00 10-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ -2.000,00 

 172 0,00 10-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων -2.000,00 

 173 0,00 10-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών -6.590,15 
  εκτυπώσεων 
 174 0,00 10-6652. Προμήθεια φωτογραφικού υλικού -2.000,00 

 175 0,00 10-6654.004 Προμήθεια μελανιών ενότητας Λαυρίου -262,76 

 176 0,00 10-6691. Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων -2.000,00 

 177 0,00 15-6041.004 Μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού για κατασκηνώσεις -60.820,00 

 178 0,00 15-6054.002 Εργοδοτικές εισφ.εκτάκτου προσωπικού  για κατασκηνώσεις -16.508,00 

 179 0,00 15-6235.001 Μίσθωση χημικών τουαλετών -1.614,80 

 180 0,00 15-6261.003 Συντήρηση ορυκτολογικού Μουσείου Καμάριζας -3.000,00 

 181 0,00 15-6262.004 Ανακατασκευή γηπέδου μπάσκετ Εργατικών Κατοικιών Λαυρίου -24.800,00 

 182 0,00 15-6482.001 Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης -10.565,58 

 183 0,00 15-6693.001 Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων  ζώων -1.568,00 
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 184 0,00 15-6693.003 Σίτιση αδέσποτων ζώων Δ.Ε. Κερατέας -10.000,00 

 185 0,00 15-6693.004 Σίτιση αδέσποτων ζώων Δ.Ε. Λαυρίου -10.000,00 
 186 0,00 20-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου -6.000,00 

 187 0,00 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού -3.603,13 

 188 0,00 20-6212.001 Εγκ/ση φωτοβολταικών αυτόνομων συστημάτων φωτισμού -24.800,00 

 189 0,00 20-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων -8.000,00 

 190 0,00 20-6262.001 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Κερατέας -14.800,00 

 191 0,00 20-6262.002 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Λαυρίου -14.800,00 

 192 0,00 20-6262.003 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Αγ.Κων/νου -14.800,00 

 193 0,00 20-6262.005 Διαμόρφωση πεζοδρομίων εσοχών κατασκευή κτιστών .Π για  -24.800,00 
 χωροθέτηση χώρων κάδων απορριμμάτων ανακυκλώσιμων υλικών 
  και οργανικών απορριμμάτων 
 194 0,00 20-6262.007 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων  -24.800,00 
 ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.Λαυρίου. 
 195 0,00 20-6262.008 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων  -24.800,00 
 ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.Κερατέας. 
 196 0,00 20-6262.009 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων  -24.800,00 
 ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ Αγίου Κωνσταντίνου. 
 197 0,00 20-6264.003 Επισκευή-τροποποίηση συμπιεστή απορριμμάτων ΣΜΑ  -24.800,00 
 Κερατέας 
 198 0,00 20-6265.001 Επισκευή -συντήρηση κάδων -14.800,00 

 199 0,00 20-6275.002 Δαπάνες καθαρισμού δημοτικών αφοδευτηρίων -2.000,00 

 200 0,00 20-6633. Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) -7.000,00 

 201 0,00 20-6721.001 Εισφορά  Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νόμου Αττικής  για   -97.610,20 
 απορρίμματα 
 202 0,00 30-6261.001 Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ενότητας  -19.800,00 
 Λαυρίου 
 203 0,00 30-6262.002 Συντήρηση επισκευή παιδ.χαρών Λαυρίου -6.458,00 

 204 0,00 30-6262.003 Συντήρηση -επισκευή παιδικών χαρών Κερατέας -9.000,00 

 205 0,00 30-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων -200,00 

 206 0,00 30-6662.002 Προμήθεια σκυροδέματος -20.000,00 

 207 0,00 30-6662.012 Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε  -1.000,00 
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 σάκκους Δ.Ε.Λαυρίου 
 208 0,00 30-6662.013 Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε  -1.000,00 
 σάκκους Δ.Ε.Κερατέας 
 209 0,00 35-6262.005 Κοπή υψηλών δένδρων ΔΕ Λαυρίου -10.000,00 

 210 0,00 35-6262.006 Κοπή υψηλών δένδρων ΔΕ Κερατέα -10.000,00 

 211 0,00 35-6692.001 Προμήθεια σπόρων φυτών δενδρυλλίων έτοιμου χλοοτάπητα  -2.500,00 
 Δ.Ε.Λαυρίου 
 212 0,00 35-6692.002 Προήθεια σπόρων φυτών έτοιμου χλοοτάπητα Δ.Ε.Κερατέας -2.500,00 

 213 0,00 35-6693.001 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών -2.500,00 
  εδάφους 
 214 0,00 35-6693.002 Προμ,φυτοπαθ.υλικ.λιπασμ.βελτ.εδάφ.ΔΕ Κερατέας -2.500,00 

 215 0,00 45-6261.004 Συντήρηση-Επισκευή παλαιού Οστεοφυλακίου Λαυρίου -19.096,62 

 216 0,00 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και  -1.000,00 
 λογισμικά  
 217 0,00 10-7135. Λοιπός εξοπλισμός -1.500,00 

 218 0,00 20-7131.010 Προμήθεα και τοποθέτηση γεφυροπλάστιγγας στο ΣΜΑ Κερατέας -24.800,00 

 219 0,00 20-7134.002 Προμήθεια τηλεματικού συστήματος  -24.800,00 
 παρακολούθησης,εντοπισμού και διαχείρισης στόλου οχημάτων 
 220 0,00 20-7135.007 Προμήθεια κάδων Δ.Ε. Κερατέας -4.000,00 

 221 0,00 20-7135.008 Προμήθεια κάδων Δ.Ε. Λαυρίου -24.800,00 

 222 0,00 20-7135.011 Προμήθεια και τοποθέτηση οικίσκου για τη συντήρηση οχημάτων  -24.800,00 
 ΣΜΑ Κερατέας με τοποθέτηση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης 
 223 0,00 20-7135.012 Προμήθεια ανοικτών κάδων 15ΚΜ -74.400,00 

 224 0,00 20-7321.002 Φωταγώγηση δημοτικών κτιρίων - Επέκταση Δικτύου  -14.800,00 
 ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε.Κερατέας. 
 225 0,00 20-7321.003 Φωταγ.δημ.κτιρ.- Επέκτ.δικτ.ηλεκτροφ.Δ.Ε. Λαυρίου -14.800,00 

 226 0,00 20-7322.004 Φωταγώγηση πλατειών, πάρκων κ.λ.π.Δ.Ε.Κερατέας -20.000,00 

 227 0,00 20-7322.005 Φωταγώγηση πλατειών,πάρκων κ.λ.π Δ.Ε.Λαυρίου -20.000,00 

 228 0,00 20-7322.006 Φωταγώγηση πλατειών, πάρκων κ.λ.π.Τ.Κ Αγ.Κωνστ -20.000,00 

 229 0,00 20-7412.002 Ηλεκτρολογικές εργασίες -14.800,00 

 230 0,00 30-7112.002 Αγορά ακινήτου στην Αγ.Τριάδα Σούρεζας απευθείας στην Τ.Κ.  -20.000,00 
 Αγ.Κων/νου Δ.Λαυρεωτικής 
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 231 0,00 30-7135.010 Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς στο Ο.Τ 219 -32.000,00 
  της Δ.Ε Κερατέας 
 232 0,00 30-7135.015 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού- εργαλεία -1.000,00 
 233 0,00 30-7322.010 Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς,κατασκευή ηλεκτροφωτισμού -24.800,00 
  και κρασπεδόρειθρων στο Ο.Τ.219 της πόλης Κερατέας 
 234 0,00 30-7425.031 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου επί διεκπεραίωσης και  -18.600,00 
 ολοκλήρωσης αρχιτεκτονικών θεμάτων του Δ.Λαυρεωτικής. 
 235 0,00 35-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός -5.000,00 

 236 0,00 64-7333.002 Συντήρηση - αποκατάσταση αγροτικών οδών Δ.Ε Κερατέας -5.000,00 

 237 0,00 00-8112. Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων -11.765,12 

 238 0,00 00-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών -2.395,80 

 239 0,00 00-8117.002 Καταβολή βοηθημάτων - Επιχορηγήσεις -61.700,00 

 240 0,00 00-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων -61.349,46 

 241 0,00 15-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων -16.087,94 

 242 0,00 15-8115.001 Διάφορα έξοδα -6.528,05 

 243 0,00 15-8115.002 Διάφορα έξοδα κατασκήνωσης -92.551,85 

 244 0,00 15-8121.001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων -1.240,00 

 245 0,00 20-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων -4.217,52 

 246 0,00 20-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων -683.027,72 

 247 0,00 25-8115.001 Διάφορα έξοδα -4.142,43 

 248 0,00 25-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων -66.235,45 

 249 0,00 30-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων -75.018,16 

 250 0,00 30-8115.001 Διάφορα έξοδα -7.587,23 

 251 0,00 30-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων -25.676,57 

 252 0,00 30-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών -7.111,17 

 253 0,00 30-8123.002 Μελέτες για κτήρια-χώρους κοιν.χρήσης -16.740,00 

 254 0,00 35-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων -8.526,87 

 255 0,00 35-8115.001 Διάφορα έξοδα -4.913,90 
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 256 0,00 35-8121.001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων -2.297,72 
 257 0,00 69-8122.001 Έργα -8.064,59 

 258 0,00 70-8115.001 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ για πυροπροστασία -3.031,20 

 -2.504.905,99 

 5 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
 259 0,00   -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -112.567,51 

 -112.567,51 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : -248.630,95 -248.630,95 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 58.088,40 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  170.655,91 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 2.815.243,61 
  ΕΣΟΔΑ (-) : -3.063.874,56 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 2.368.842,55 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -2.504.905,99 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -112.567,51 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 58.088,40 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
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Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την τρέχουσα τροποποίηση, διαμορφώνεται στο ποσό 

των 58.088,40 ευρώ. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνος Λεβαντής μειοψήφησε και επιφυλάχθηκε να 

εκφράσει τις απόψεις του κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος και οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 του 

ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» 

Αρ. Απόφ.: 87/2018 

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 «εφαρμογή 

διπλογραφικού συστήματος και οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 271/23.02.2018 έγγραφο της Προέδρου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής, σχετικά με την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος και τη σύνταξη των 

οικονομικών καταστάσεων έτους 2017 του Νομικού Προσώπου. 

Την αριθμ. πρωτ:2949/01.03.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην 

οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

             « Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4257/2014 (Α΄93) ‘’οι διατάξεις του Π.Δ.315/1999 (Α΄302) 

που ισχύουν για τους Δήμους, περί του Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής 

–Κοστολόγησης, εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία και για τα  Ν.Π.Δ.Δ. αυτών. Ομοίως εφαρμόζονται κατ΄ 

αναλογία από τους ανωτέρω φορείς, οι διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006(Α΄114), 

στην περίπτωση που η ταμειακή τους λειτουργία δε διεξάγεται από τους Δήμους που τους έχουν 

συστήσει’’. 

Στην περίπτωση κατά την οποία το Ν.Π.Δ.Δ. δε διαθέτει υπάλληλο με την απαιτούμενη άδεια λογιστή 

και η οικονομική καθώς και η ταμειακή του διαχείριση διεξάγεται από το Δήμο που το έχει συστήσει, 

ο Δήμος αναλαμβάνει  την τήρηση του Λογιστικού Σχεδίου, τη σύνταξη του Ισολογισμού και των 

Οικονομικών Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ.  

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής,  η οποία υποστηρίζει το Ν.Π.Δ.Δ. 

‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ στα θέματα Οικονομικής Διαχείρισης / Προμηθειών/Ταμειακής Διαχείρισης  λόγω 

έλλειψης προσωπικού και ιδίως μετά την αποχώρηση υπαλλήλων για   συνταξιοδοτικούς λόγους, 

αδυνατεί να αναλάβει την υποχρέωση παρακολούθησης του Διπλογραφικού Συστήματος και τη 

σύνταξη του Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων του  Ν.Π.Δ.Δ. και γι΄ αυτό κρίνεται 

αναγκαία η ανάθεση της σύνταξης των Ισολογισμών και των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 

2017 σε εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή. 
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Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31.07.2017), «Το άρθρο 33 του 

ν. 4257/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 

‘’Οι διατάξεις του π.δ. 315/1999 (Α΄ 302) που ισχύουν για τους δήμους περί του Διπλογραφικού 

Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής - Κοστολόγησης εφαρμόζονται αναλόγως και για τα 

δημοτικά ιδρύματα, τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

και τους συνδέσμους αυτών, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών. Αν οι ανωτέρω φορείς δεν 

διαθέτουν υπάλληλο με την απαιτούμενη άδεια λογιστή και η ταμειακή υπηρεσία τους ασκείται από 

τους δήμους που τους έχουν συστήσει, οι τελευταίοι αναλαμβάνουν και την τήρηση του Λογιστικού 

τους Σχεδίου. Αν στο δήμο δεν υπηρετεί υπάλληλος με την απαιτούμενη άδεια λογιστή ή ο αριθμός 

των υπηρετούντων υπαλλήλων δεν επαρκεί για την κάλυψη της υποχρέωσης αυτής, γεγονός που 

βεβαιώνεται από την οικεία Οικονομική Επιτροπή έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, το 

νομικό πρόσωπο μπορεί να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή κάθε εργασία για την τήρηση 

του Λογιστικού του Σχεδίου, κατ’ αναλογία και, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 209 του ν. 

3463/2006 (Α΄ 114). Ομοίως, μπορεί να προσφύγει στις ίδιες διατάξεις, όταν έχει ίδια ταμειακή 

υπηρεσία, αλλά δεν διαθέτει προσωπικό με τα ανωτέρω απαιτούμενα τυπικά προσόντα.’’». 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά με την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή κάθε εργασίας για τη 

τήρηση του Λογιστικού Σχεδίου του Νομικού Προσώπου «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής. 

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 40 του Ν.4483/2017 

− Τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 

− Τις διατάξεις του Π.Δ.315/1999 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 271/23.02.2018 έγγραφο της Προέδρου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ:2949/01.03.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

− Το γεγονός ότι ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο Λαυρεωτικής δεν επαρκεί για 

να καλύψει και τις ανάγκες του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

την ανάθεση της τήρησης του λογιστικού σχεδίου (εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος και 

οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017) του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής σε εξωτερικό 

συνεργάτη – λογιστή. 
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την από 27.03.2018 αγωγή της κας Δήμητρας συζ. Νικολάου 

Καραγιώργου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου 

Αρ. Απόφ.:88/2018 

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 «της από 

27.03.2018 αγωγής της κας Δήμητρας συζ. Νικολάου Καραγιώργου ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Λαυρίου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στις 28 Μαρτίου 2018 και με αριθμ. πρωτ: 4626/30.03.2018 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η 

από 27.03.2018 αγωγή απόδοσης χρήσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων της κας Δήμητρας συζ. 

Νικολάου Καραγιώργου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, με την οποία ζητά την καταβολή ποσού 

2.331,00 ευρώ, το οποίο αφορά οφειλόμενα μισθώματα των μηνών από Ιανουάριο 2017 έως και 

Μάρτιο 2018, με το νόμιμο τόκο για τις οφειλές του δημοσίου (ήτοι 6%) από την επόμενη ημέρα που 

κάθε επιμέρους ποσό είναι απαιτητό, δηλαδή από την 6η ημέρα κάθε επόμενου μήνα από το μήνα 

για τον οποίο  οφείλεται το μίσθωμα, άλλως και όλως επικουρικώς από την επίδοση της αγωγής μέχρι 

την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. 

Στην υπ’ αριθμ. πρωτ: 4626/30.03.2018 εισήγησή του, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου 

αναφέρει τα ακόλουθα: 

« Με αριθ. πρωτ. 4478/28-3-2018 κοινοποιήθηκε στο Δήμο η αγωγή  απόδοσης χρήσης μισθίου και 

καταβολής μισθωμάτων, συνολικού ποσού 2.331,00 ευρώ,  της κ. Δήμητρας  Νικ. Καραγιώργου  

ενώπιον του  Ειρηνοδικείου Λαυρίου, για το μίσθιο ακίνητό της στα Λεγραινά το οποίο είχε μισθωθεί 

από το Δήμο μετά από μειοδοτική δημοπρασία, για χρήση στέγασης υπηρεσιών προστασίας-

πυρασφάλειας , η οποία εκδικάζεται την 25/6/2018.   

     Επειδή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες  του Δήμου, πληροφορούμαι ότι επιβεβαιώνεται  το ιστορικό 

που αναφέρεται στην αγωγή και  οφείλονται τα αναφερόμενα μισθώματα, παρακαλώ  να μου 

γνωρίσετε  την πορεία που πρέπει να ακολουθήσω.   

     Για την περίπτωση τυχόν παραστάσεως και αντικρούσεως της ως άνω αγωγής, γνωστοποιώ ότι:  

εγκαίρως και πάντως το αργότερο μέχρι 31/5/2018, να μου χορηγήσετε τα υπάρχοντα στοιχεία για 

την αντίκρουση της αγωγής (άποψη της Υπηρεσίας επί της αγωγής,  μάρτυρα που μπορεί να 

υποστηρίξει την τυχόν αντίκρουση του Δήμου κοκ)». 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ανέφερε ότι, όπως προκύπτει από την ανάγνωση της αγωγής, 

καθώς και από τα στοιχεία των Υπηρεσιών, ο Δήμος έκανε χρήση του μισθίου κατά τους 

αναφερόμενους στην αγωγή μήνες. Επειδή η Υπηρεσία δε διαθέτει κάποια αποδεικτικά στοιχεία 

προκειμένου να αντικρουσθεί η ουσιαστική βάση και τα πραγματικά περιστατικά όπως τα επικαλείται 

η κα Καραγιώργου στην αγωγή της και πιθανολογείται η μη ευδοκίμηση άσκησης ενδίκων μέσων από 

το Δήμο, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να μην κατατεθούν προτάσεις για την αντίκρουση της αγωγής, 
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εφόσον δεν υπάρχει λόγος αντιδικίας και προς αποφυγή περαιτέρω δικαστικών διενέξεων και 

καταβολής επιπρόσθετων δικαστικών εξόδων. 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 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 και έπειτα από διαλογική 

συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

ο Δήμος Λαυρεωτικής να μην καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου για την 

αντίκρουση της από 27.03.2018 αγωγής (ΓΑΚ:783/2018, ΕΑΚ: 5/2018) της κας Δήμητρας συζ. 

Νικολάου Καραγιώργου. 

 

ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης ποσού 52,35 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6492 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 

Αρ. Απόφ.:89/2018 

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 

πίστωσης ποσού 52,35 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6492 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

Λαυρεωτικής έτους 2018», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 

3123/05.03.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή έχει την 

αρμοδιότητα να εγκρίνει τις δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός 

από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

Στην Β’ ενότητα της αρ. πρωτ: 2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκυκλίου του Υπουργείου 

Οικονομικών με θέμα: «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9) αναφέρεται ότι:  

«1.α με την έναρξη του οικονομικού έτους, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως 

και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων κατά το μέρος 

που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2018.   

β. Στην συνέχεια πρέπει να εκδοθούν οι αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την 

δέσμευση πιστώσεων ισόποσων με τις απλήρωτες υποχρεώσεις (κατά την έννοια της παρ.5β του 

άρθρου 8 του ΠΔ 80/2016) τόσο του τρέχοντος έτους όσο και των παρελθόντων ετών, των οποίων οι 

αναλήψεις ανατράπηκαν κατά τα ανωτέρω.  
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γ. Περαιτέρω θα πρέπει να εκδοθούν και οι αποφάσεις για την ανάληψη ολόκληρου του 

ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων για τις σταθερές δαπάνες, τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και 

τις δαπάνες για μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 

9 του Π.Δ. 80/2016...» 

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018 επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 

112666/39859/30.01.2018 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Ιστορικό 

Με την υπ’ αριθμ.328/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η 

εξωδικαστική επίλυση της υφιστάμενης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του κου 

Σπανού Εμμανουήλ, κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 14231/20.10.2017 αίτησής του και ορίστηκε ως 

αποζημίωση το ποσό των 52,35 ευρώ, για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη από επίθεση 

αδέσποτων σκύλων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του. 

Επίσης, με την ίδια ως άνω απόφαση εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης σε βάρος του ΚΑ δαπανών 

00-6492, με τίτλο «δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων», του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017. 

Προκειμένου να αποζημιωθεί ο κος ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ καλείται η Οικονομική Επιτροπή να 

αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης σε βάρος 

του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού 

52,35 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 00-6492 του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2018.» 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 3123/05.03.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού 52,35 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 

00-6492 με τίτλο «δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων» του προϋπολογισμού 

του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018. 
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί παραγραφής – διαγραφής απαιτήσεων κατά του Δήμου 

Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 90/2018 

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 «παραγραφής – 

διαγραφής απαιτήσεων κατά του Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής την από 04.04.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία 

αναφέρονται τα ακόλουθα:  

Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α’), οι υποχρεώσεις των συγχωνευμένων Δήμων 

αναλαμβάνονται από τον ενιαίο Δήμο. Υπάρχουν υποχρεώσεις καταγεγραμμένες από τον πρώην Δήμο 

Κερατέας και από τον πρώην Δήμο Λαυρεωτικής που μεταφέρθηκαν στον ενιαίο Δήμο Λαυρεωτικής, 

οι οποίες πάσχουν είτε νομιμότητας είτε κανονικότητας και είναι αδύνατη η εκκαθάρισή τους βάσει 

του Δημόσιου Λογιστικού. 

Σύμφωνα με το άρθρο 276 παρ.2 του Ν.3463/2006 για την παραγραφή των αξιώσεων κατά των Ο.Τ.Α. 

εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν την παραγραφή των αξιώσεων κατά του Δημοσίου. Κάθε άλλη 

διάταξη που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παραγραφής των αξιώσεων κατά των Ο.Τ.Α. καταργείται.  

Οι διατάξεις που αφορούν την παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου και κατ΄ επέκταση κατά 

των Ο.Τ.Α. ρυθμίζονται  

i)   από το Ν.4270/2014 (ιδίως τα άρθρα 140-144) Στο άρθρο 140 παρ.1 – δυνάμει του οποίου 

καταργήθηκαν, από ενάρξεως ισχύος αυτού (01/01/2015), οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 108 του 

ανωτέρω ν. 2362/1995 (άρθρο 177 παρ. 1 περ. α΄ ν. 4270/2014) – προβλέπεται ότι «Οποιαδήποτε 

απαίτηση κατά του Δημοσίου, πλην εκείνων για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013,Α΄ 170), παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας, 

εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής».  

ii)     από το Ν.2362/1995 (ιδίως τα άρθρα 90-94) για τις απαιτήσεις οι οποίες γεννήθηκαν μετά το 

χρόνο έναρξης του νόμου (δηλαδή μετά την 01.01.1996 σύμφωνα με το άρθρο 119 του ίδιου νόμου 

και πριν την 01.01.2015-προβλέπονται όμως και ειδικότερες εξαιρέσεις-χρόνο έναρξης του 

Ν.4270/2014) 

iii)   από τις διατάξεις του ΝΔ 321/69 (ιδίως τα άρθρα 91-96) πριν την 01.01.1996 (χρόνο έναρξης του 

Ν.2362/95). 

Με βάση το ισχύον καθεστώς ο χρόνος παραγραφής των χρεών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

των διατάξεων που αφορούν την παραγραφή (Ν.2362/1995 και Ν.4270/2014) αρχίζει από τη λήξη του 

οικονομικού έτους εντός του οποίου γεννήθηκε η απαίτηση και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξή της. 

Παρακαλούμε για την έγκριση της διαγραφής, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα, των 

υποχρεώσεων προς τρίτους ύψους 18.336,65 (δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ και 
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εξήντα πέντε λεπτών) λόγω παρέλευσης πενταετίας. Οι υποχρεώσεις προς την εταιρεία 

¨ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ¨ παραγράφονται και  λόγω παύσης των εργασιών 

της εταιρείας. 

Α/Α ΗΜEΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ 

ΟΦΕΙΛΗΣ 
Κ.Α. 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 03/06/2009 158/2009  ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ. 1.687,51 30-8115.001 Παραγραφή       
Μη απαιτητό 

2 03/06/2009 158/2009 ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ-ΛΙΕΠΟΥΡΗ 
ΙΣΙΔΩΡΑ ΠΑΝ. 1.122,56 30-8115.001 Παραγραφή       

Μη απαιτητό 

3 03/06/2009 158/2009 ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝ. 1.687,51 30-8115.001 Παραγραφή       
Μη απαιτητό 

4 23/07/2012 180 KAPA EGLANTINA 45,00 00-8115.001 Παραγραφή       
Μη απαιτητό  

5 15/12/2012 6550 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΠΕ 166,05 30-8115.001 

 
  Παραγραφή  

Άκυρη 
διαδικασία 

6 30/07/2010 80 ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΕΠΑΜ.& ΣΙΑ 
Ο.Ε. 8.355,70 30-8115.001 

 
Παραγραφή   

Άκυρη 
διαδικασία 

7 28/04/2011 1593 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ& ΣΙΑ Ο.Ε. 2.551,02 00-8115.001 

Παραγραφή  
Άκυρη 

διαδικασία 

8 06/09/2011 3679 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε 
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 196,80 10-8115.001 

Παραγραφή         
Μη απαιτητό 

Η εταιρεία δεν 
υφίσταται  

9 18/11/2011 4113 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε 
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 73,80 15-8115.001 

Παραγραφή         
Μη απαιτητό 

Η εταιρεία δεν 
υφίσταται 

10 22/11/2011 4139 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε 
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 123,00 30-8115.001 

Παραγραφή         
Μη απαιτητό 

Η εταιρεία δεν 
υφίσταται 

11 12/01/2012 1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε 
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 95,94 10-8115.001 

Παραγραφή         
Μη απαιτητό 

Η εταιρεία δεν 
υφίσταται 

12 25/01/2012 78 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε 
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 147,60 30-8115.001 

Παραγραφή         
Μη απαιτητό 

Η εταιρεία δεν 
υφίσταται 

13 03/08/2012 2834 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε 
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 206,64 00-8115.001 Παραγραφή         

Μη απαιτητό  

14 02/10/2012 3151  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε 
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 276,75 10-8115.001 

Παραγραφή         
Μη απαιτητό 

 

15 23/07/2012 179 ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ ΖΩΗ 210,00 30-8115.001 Παραγραφή         
Μη απαιτητό 

16 23/07/2012 178 ΝΙΚΟΛΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 84,19 20-8115.001 Παραγραφή       
Μη απαιτητό  
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17 23/07/2012 180 ΤΣΑΧΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 80,71 20-8115.001 Παραγραφή       
Μη απαιτητό 

18 29/08/2012 2191157474 
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & 
ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. 

551,00 70-8115.001 

 
Παραγραφή   

Άκυρη 
διαδικασία 

19 29/08/2012 2191157476 
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & 
ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. 

551,00 70-8115.001 

 
Παραγραφή   

Άκυρη 
διαδικασία 

20 31/12/2011 3000030553 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
LEASING 

1.579,93 15-8115.001 Παραγραφή  

21 15/06/2012 3000001503 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
LEASING 

-1.831,48 20-8115.001 

 
Πιστωτικό 
Τιμολόγιο 

 

22 31/12/2012 3000034903 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
LEASING 

399,42 30-8115.001 Παραγραφή 

23 22/03/2013 35 ΛΙΟΥΜΗΣ Δ&Π.Ο.Ε -24,00 25-8115.001 
Παραγραφή 
Πιστωτικό 
τιμολόγιο 

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

αποφασίσουν σχετικά με την παραγραφή των απαιτήσεων κατά του Δήμου Λαυρεωτικής, συνολικού 

ύψους 18.336,65 ευρώ. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 

− Τις διατάξεις του άρθρου 276 παρ.2 του Ν.3463/2006  

− Τις διατάξεις των άρθρων 140-144 του Ν.4270/2014 

− Τις διατάξεις των άρθρων 90-94 του Ν.2362/1995  

− Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 321/69  

− Την από 04.04.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής τη διαγραφή των υποχρεώσεων του Δήμου 

Λαυρεωτικής προς τρίτους, συνολικού ύψους 18.336,65 (δέκα οχτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι 

ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών), όπως αναφέρθηκαν αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας 

απόφασης, λόγω παρέλευσης πενταετίας. 

 

ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης ποσού 4.921,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6492 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018  
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Αρ. Απόφ.:91/2018 

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 

πίστωσης ποσού 4.921,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6492 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

Λαυρεωτικής έτους 2018», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 

5124/13.04.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή έχει την 

αρμοδιότητα να εγκρίνει τις δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού, εκτός 

από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Με την υπ’ αριθμ. 140/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε δεκτή η υπ’ αριθμ. πρωτ. 

8747/ 26-05-2017 αίτηση δικαστικού συμβιβασμού των κ.κ. Ανδρέα και Ανδριάνα Μανώλη, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι ενάγοντες παραιτούνται από τους τόκους υπερημερίας του κεφαλαίου καθώς και 

της δικαστικής δαπάνης και περιορίζονται στο κεφάλαιο των οφειλόμενων μισθωμάτων με το 

αναλογούν τέλος χαρτοσήμου, συνολικού ποσού 4.921,00 ευρώ. 

            Στις 02/03/2018 οι ενάγοντες κ.κ. Ανδρέας και Ανδριάνα Μανώλη κατέθεσαν στο Δήμο 

Λαυρεωτικής  το με αριθμ. 321/2017 Πρακτικό Συμβιβασμού του Ειρηνοδικείου Λαυρίου – Διαδικασία 

Μικροδιαφορών – Αριθμός Φακέλου 5/2017 με το οποίο ο Δήμος εκπροσωπούμενος δια του 

πληρεξούσιου δικηγόρου του συμφώνησε και αποδέχτηκε όπως τους καταβάλει το ποσό των 4.921,00 

ευρώ. 

          Στον Προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, στον Κ.Α. 00-6492 

«Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» έχει 

προβλεφθεί πίστωση για το σκοπό αυτό.  

          Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης 

ποσού 4.921,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. δαπανών 00-6492 του Προϋπολογισμού του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.» 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− το με αριθμ. 321/2017 Πρακτικό Συμβιβασμού του Ειρηνοδικείου Λαυρίου – Διαδικασία 

Μικροδιαφορών, 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 5124/13.04.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
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και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού 4.921,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 

δαπανών 00-6492 με τίτλο «δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων» του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της πραγματοποίησης των δαπανών, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων για τις 

αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας των ληξιάρχων για το διάστημα 01.01.2018 έως 30.04.2018 

και για το μήνα Μάϊο 2018 

Αρ. Απόφ.:92/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης της 

πραγματοποίησης των δαπανών, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων για τις αποζημιώσεις υπερωριακής 

εργασίας των ληξιάρχων για το διάστημα 01.01.2018 έως 30.04.2018 και για το μήνα Μάϊο 2018», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 5495/19.04.2018 εισήγηση 

της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,  

              Δαπάνες που αφορούν αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις νυκτερινές 

ώρες και τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες , οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην παρ. 1 του 

άρθρου 158 του Ν.3463/06 ως υποχρεωτικές δαπάνες, παρόλο αυτά δεν αναλαμβάνονται εξ' 

ολοκλήρου στην αρχή του έτους. 

Η υποχρέωση αναλαμβάνεται όταν γεννάται η ανάγκη πρόσθετης εργασίας και η απόφαση εκδίδεται 

πριν από την συγκρότηση του σχετικού συνεργείου και την παροχή της πρόσθετης εργασίας.(παρ.4 

της ενότητας Β. της υπ' αριθμόν εγκυκλίου 2/99070/0026/23-12-2016 του Υπ. Οικονομικών) 

 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

10-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Ληξίαρχοι για το διάστημα 
από 01/01/2018 έως 30/04/2018) 

1.300,00 € 

10-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Ληξίαρχοι για τον μήνα 
Μάιο 2018) 

350,00 € 

                           
            Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λαυρεωτικής όπως προβείτε στην έγκριση των ανωτέρω δαπανών όπως αναφέρονται στον ως άνω 

πίνακα προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθούν οι  αντίστοιχες Αποφάσεις  Ανάληψης Υποχρέωσης 

για να δεσμευθούν τα αντίστοιχα ποσά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016.» 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthor-158-dapanes.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthor-158-dapanes.html
http://www.karagilanis.gr/images/site/epikairotita/egkyklios-2-99070-0026-2016-yp-oikonomikon.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/site/epikairotita/egkyklios-2-99070-0026-2016-yp-oikonomikon.pdf
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Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 5495/19.04.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

την έγκριση των δαπανών, όπως αναφέρονται κατωτέρω προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθούν οι 

αντίστοιχες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για να δεσμευθούν τα αντίστοιχα ποσά, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016: 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

10-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Ληξίαρχοι για το διάστημα 
από 01/01/2018 έως 30/04/2018) 

1.300,00 € 

10-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Ληξίαρχοι για τον μήνα 
Μάιο 2018) 

350,00 € 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της πραγματοποίησης των δαπανών, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων για τις 

αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας των πρακτικογράφων για το διάστημα 01.01.2018 έως 

30.04.2018 και για το μήνα Μάϊο 2018 

Αρ. Απόφ.:93/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης της 

πραγματοποίησης των δαπανών, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων για τις αποζημιώσεις υπερωριακής 

εργασίας των πρακτικογράφων για το διάστημα 01.01.2018 έως 30.04.2018 και για το μήνα Μάϊο 

2018», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 5496/19.04.2018 

εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,  

              Δαπάνες που αφορούν αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις νυκτερινές 

ώρες και τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες , οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην παρ. 1 του 

άρθρου 158 του Ν.3463/06 ως υποχρεωτικές δαπάνες, παρόλο αυτά δεν αναλαμβάνονται εξ' 

ολοκλήρου στην αρχή του έτους. 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthor-158-dapanes.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthor-158-dapanes.html
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Η υποχρέωση αναλαμβάνεται όταν γεννάται η ανάγκη πρόσθετης εργασίας και η απόφαση εκδίδεται 

πριν από την συγκρότηση του σχετικού συνεργείου και την παροχή της πρόσθετης εργασίας.(παρ.4 

της ενότητας Β. της υπ' αριθμόν εγκυκλίου 2/99070/0026/23-12-2016 του Υπ. Οικονομικών) 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

10-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Πρακτικογράφοι για το 
διάστημα 01/01/2018 – 30/04/2018) 

717,20 € 

10-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Πρακτικογράφοι για τον 
μήνα Μάιο 2018) 

210,00 € 

15-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Πρακτικογράφοι για το 
διάστημα 01/01/2018 – 30/04/2018) 

600,00 € 

15-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Πρακτικογράφοι για τον 
μήνα Μάιο 2018) 

150,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  1.677,20 € 
           
                 Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λαυρεωτικής όπως προβείτε στην έγκριση των ανωτέρω δαπανών όπως αναφέρονται στον ως άνω 

πίνακα προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθούν οι   αντίστοιχες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 

για να δεσμευθεί το αντίστοιχο ποσό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 5496/19.04.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

την έγκριση των δαπανών, όπως αναφέρονται κατωτέρω προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθούν οι 

αντίστοιχες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για να δεσμευθούν τα αντίστοιχα ποσά, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016: 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

10-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Πρακτικογράφοι για το 
διάστημα 01/01/2018 – 30/04/2018) 

717,20 € 

http://www.karagilanis.gr/images/site/epikairotita/egkyklios-2-99070-0026-2016-yp-oikonomikon.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/site/epikairotita/egkyklios-2-99070-0026-2016-yp-oikonomikon.pdf
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10-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Πρακτικογράφοι για τον 
μήνα Μάιο 2018) 

210,00 € 

15-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Πρακτικογράφοι για το 
διάστημα 01/01/2018 – 30/04/2018) 

600,00 € 

15-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Πρακτικογράφοι για τον 
μήνα Μάιο 2018) 

150,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  1.677,20 € 
 

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών σε αγωγή του κου Κωνσταντίνου Νικολάου κατά της υπό εκκαθάριση 

Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΔΗΚΕΔΗΛ 

Αρ. Απόφ.:94/2018 

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 τη σύνταξη προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

σε αγωγή του κου Κωνσταντίνου Νικολάου κατά της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης με την 

επωνυμία ΔΗΚΕΔΗΛ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με αριθ. πρωτ. 1236/25-1-2018 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής η τακτική αγωγή 

αποζημιώσεως του Κων/νου Χ. Νικολάου, πρώην προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΑΠΑΚ, 

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ 3271/2018), η οποία στρέφεται κατά της 

τελούσας υπό εκκαθάριση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαυρεωτικής (ΔΗΚΕΔΗΛ), ως 

διαδόχου της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Πολιτισμού Αθλητισμού Κερατέας (ΔΕΑΠΑΚ) και 

κατά του Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία αιτείται την καταβολή  νομιμοτόκως ποσού 36.957,00 

ευρώ, το οποίο είχε διαθέσει  (δανείσει) υπέρ της ΔΕΑΠΑΚ  από προϊόν προσωπικού δανείου που είχε 

συνάψει με την Ε.Τ.Ε. επ’ ονόματί του.   

Με την υπ’ αριθμ.19/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε κατά 

πλειοψηφία να μην καταθέσει προτάσεις ο Δήμος Λαυρεωτικής ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών για την αντίκρουση της από 12.01.2018 αγωγής (ΓΑΚ:3271/2018, ΕΑΚ: 

372/2018) του κου Κωνσταντίνου Χ. Νικολάου κατά της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Λαυρεωτικής (ΔΗΚΕΔΗΛ), ως διαδόχου της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Πολιτισμού 

Αθλητισμού Κερατέας (ΔΕΑΠΑΚ) και κατά του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 5343/17.04.2018 έγγραφό τους, οι εκκαθαριστές της υπό εκκαθάριση 

δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Λ.)» ζητούν τον ορισμό του δικηγόρου Αθηνών, Γεωργίου Ν. Κατσαμπέρη, 
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ως πληρεξούσιου για το χειρισμό της υπόθεσης και την κατάθεση προτάσεων για την αντίκρουση της 

αγωγής του κου Κωνσταντίνου Νικολάου. 

Σύμφωνα με την περ. ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, 

ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν 

εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. 

Με την παρ.1 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που 

διορίζονται από Δήμο ή Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με  τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων 

που ισχύουν κάθε φορά. 

Με την από 18.04.2018 έγγραφη προσφορά του, η οποία πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με 

αριθμ. πρωτ: 5428/18.04.2018, η αμοιβή του κου Κατσαμπέρη ανέρχεται στο ποσό των 398,04 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6495.006 του 

προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί ο χειρισμός της υπόθεσης 

(σύνταξη προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε αγωγή με τη νέα 

διαδικασία) στον δικηγόρο κο Κατσαμπέρη Γεώργιο του Νικολάου. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

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

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

− την παρ.1 του άρθρου 281 του Ν.3463/06, 

− την υπ’ αριθμ.19/2018 προηγούμενη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ: 5343/17.04.2018 έγγραφο των εκκαθαριστών της υπό εκκαθάριση Δημοτικής 

Επιχείρησης ΔΗΚΕΔΗΛ 

− την αριθμ. πρωτ: 5428/18.04.2018 οικονομική προσφορά του δικηγόρου Γεωργίου Κατσαμπέρη 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο κο Γεώργιο Κατσαμπέρη του Νικολάου 

(ΑΜ/ΔΣΑ27245), με ΑΦΜ 047705341, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, με έδρα στην Αθήνα, οδός Λεωφ. Αλεξάνδρας 

160, να συντάξει και να καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για 

την αντίκρουση της από 12.01.2018 αγωγής (ΓΑΚ:3271/2018, ΕΑΚ: 372/2018) του κου Κωνσταντίνου 

Χ. Νικολάου κατά της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαυρεωτικής (ΔΗΚΕΔΗΛ). 

Β. Ορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 398,04 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα 

με την αριθμ. πρωτ: 5428/18.04.2018 οικονομική προσφορά του. 

Γ. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 398,04 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6495.006 του 

προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018. 
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου (ανακοπή και αίτηση αναστολής) του 

Δήμου Λαυρεωτικής κατά των υπ’ αριθμ.20/2018 και 22/2018 διαταγών πληρωμής που 

εκδόθηκαν από το Ειρηνοδικείο Λαυρίου (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ) 

Αρ. Απόφ.:95/2018 

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 (ανακοπή και αίτηση αναστολής) του Δήμου Λαυρεωτικής κατά των υπ’ αριθμ.20/2018 

και 22/2018 διαταγών πληρωμής που εκδόθηκαν από το Ειρηνοδικείο Λαυρίου (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ)», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Ο κος Γεώργιος Λιάπης, επιχειρηματίας, κάτοικος Δημοτικής Ενότητας Κερατέας υπέβαλε 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου αιτήσεις και πέτυχε την έκδοση των υπ’ αριθμ.20 και 22/2018 

διαταγών πληρωμής εναντίον του Δήμου Λαυρεωτικής, με τις οποίες μας υποχρεώνει να του 

καταβάλουμε τα κατωτέρω ποσά: 

Με την υπ’ αριθμ.20/2018 διαταγή πληρωμής 

1. Για επιδικασθέν κεφάλαιο 10.176,68 ευρώ. 

2. Για νομίμους τόκους του κεφαλαίου από την επομένη της εκδόσεως του υπ’ 

αριθμ.222/11.12.2017 χρηματικού εντάλματος πληρωμής του Δήμου Λαυρεωτικής μέχρι την 

ημέρα έκδοσης της διαταγής πληρωμής 226,40 ευρώ. 

3. Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 260,00 ευρώ. 

4. Για σύνταξη επιταγής 260,00 ευρώ. 

5. Για έκδοση ακριβούς αντιγράφου εξ απογράφου μετά των αντιγραφικών δικαιωμάτων, επίδοση 

τούτου και οδοιπορικά 150,00 ευρώ 

Συνολικά: 11.073,08 ευρώ, νομίμως εντόκως από της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής 

μέχρι εξοφλήσεως. 

Με την υπ’ αριθμ.22/2018 διαταγή πληρωμής 

1. Για επιδικασθέν κεφάλαιο 8.928,00 ευρώ. 

2. Για νομίμους τόκους του κεφαλαίου από την επομένη της παρέλευσης πέντε (5) ημερών από 

εκδόσεως ενός εκάστου τιμολογίου (για την παροχή υπηρεσιών) μέχρι την ημέρα έκδοσης της 

διαταγής πληρωμής 207,87 ευρώ. 

3. Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 230,00 ευρώ. 

4. Για σύνταξη επιταγής 230,00 ευρώ. 

5. Για έκδοση ακριβούς αντιγράφου εξ απογράφου μετά των αντιγραφικών δικαιωμάτων, επίδοση 

τούτου και οδοιπορικά 150,00 ευρώ 

Συνολικά: 9.745,87 ευρώ, νομίμως εντόκως από της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής μέχρι 

εξοφλήσεως. 
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Οι ανωτέρω διαταγές πληρωμής κοινοποιήθηκαν στο Δήμο μας στις 11.04.2018 και πήραν 

αριθμούς πρωτοκόλλου 5034/11.04.2018 και 5035/11.04.2018 αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με το νόμο, ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει το δικαίωμα να ασκήσει το ένδικο μέσο της 

ανακοπής κατά των διαταγών πληρωμής μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από 

την επίδοση αυτών, η ευδοκίμηση, ωστόσο, του οποίου είναι αμφίβολη, καθώς ο Δήμος Λαυρεωτικής 

παρέλαβε τις υπηρεσίες, όπως προκύπτει από την ανάγνωση των διαταγών πληρωμής. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στο αριθμ. πρωτ:5304/17.04.2018 έγγραφό του, σχετικά με 

τις διαταγές πληρωμής του κου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΑΠΗ, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι για να φέρει 

αποτέλεσμα ενδεχόμενη ανακοπή, πρέπει να υπάρχουν σχετικά βάσιμα επιχειρήματα, ώστε να 

αποκρουσθούν οι αιτούμενες οφειλές του Δήμου, καθώς και οι σχετικοί φάκελοι των συναλλαγών με 

τον αιτούντα. Επίσης, μόνη η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση. 

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

αρμόδιο όργανο να αποφασίσει σχετικά με την άσκηση ή μη ανακοπής είναι η Οικονομική Επιτροπή, 

ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

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

συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

να μην ασκηθεί ανακοπή κατά των υπ’ αριθμ.20/2018 και 22/2018 διαταγών πληρωμής του 

Ειρηνοδικείου Λαυρίου, με τις οποίες ο Δήμος Λαυρεωτικής διατάσσεται να καταβάλει στον κο 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΙΑΠΗ, επιχειρηματία, κάτοικο Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, το συνολικό ποσό των 

20.818,95 (11.073,08 +9.745,87) ευρώ νομίμως εντόκως από της επιδόσεως των διαταγών πληρωμής 

μέχρι εξοφλήσεως, για τις υπηρεσίες που παρείχε στο Δήμο Λαυρεωτικής. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου (ανακοπή και αίτηση αναστολής) του 

Δήμου Λαυρεωτικής κατά της υπ’ αριθμ.21/2018 διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε από το 

Ειρηνοδικείο Λαυρίου (ΡΗΓΑΝ ΜΠΕΤΟΝ) 

Αρ. Απόφ.:96/2018 

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 (ανακοπή και αίτηση αναστολής) του Δήμου Λαυρεωτικής κατά της υπ’ αριθμ.21/2018 

διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Λαυρίου (ΡΗΓΑΝ ΜΠΕΤΟΝ)», έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΡΗΓΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο “ΡΗΓΑΝ ΜΠΕΤΟΝ”, με έδρα στη Δημοτική Ενότητα 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 35 από 63 

Κερατέας, υπέβαλε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου αίτηση και πέτυχε την έκδοση της υπ’ 

αριθμ.21/2018 διαταγής πληρωμής εναντίον του Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία μας υποχρεώνει 

να της καταβάλουμε τα κατωτέρω ποσά: 

6. Για επιδικασθέν κεφάλαιο 10.490,00 ευρώ. 

7. Για νομίμους τόκους του κεφαλαίου από την επομένη της εκδόσεως ενός εκάστου τιμολογίου (για 

την παροχή των υπηρεσιών) μέχρι την ημέρα έκδοσης της διαταγής πληρωμής 1.448,01 ευρώ. 

8. Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 260,00 ευρώ. 

9. Για σύνταξη επιταγής 260,00 ευρώ. 

10. Για έκδοση ακριβούς αντιγράφου εξ απογράφου μετά των αντιγραφικών δικαιωμάτων, 

επίδοση τούτου και οδοιπορικά 150,00 ευρώ 

Συνολικά: 12.608,01 ευρώ, νομίμως εντόκως από της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής 

μέχρι εξοφλήσεως. 

Η ανωτέρω διαταγή πληρωμής κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας στις 13.04.2018 και πήρε αριθμό 

πρωτοκόλλου 5139/13.04.2018. 

Σύμφωνα με το νόμο ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διακοπής 

πληρωμής μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοση αυτής. 

Από την ανάγνωση της διαταγής πληρωμής, προκύπτει ότι αφορά προφορική σύμβαση 

παροχής υπηρεσιών, η οποία συμφωνήθηκε προφορικώς μεταξύ της αιτούσας εταιρείας και του 

Δήμου Λαυρεωτικής, δυνάμει της οποίας συμφωνήθηκε αμοιβαίως και η αιτούσα παρείχε εργασίες 

αποψίλωσης και καθαρισμού με μηχανήματα σε δημοτικά οικόπεδα και κοινοχρήστους χώρους στις 

Δημοτικές Ενότητες Λαυρίου και Κερατέας, από χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά και εν συνεχεία 

μεταφοράς αυτών σε ενδεδειγμένους χώρους. 

Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών η αιτούσα εταιρεία εξέδωσε τα υπ’ 

αριθμ.30/31.03.2016 και 31/27.06.2016 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.  Ο Δήμος Λαυρεωτικής 

παρέλαβε δια του νομίμου εκπροσώπου του και υπέγραψε τα σχετικά τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, 

επιβεβαιώνοντας την προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών και εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού 

των δημοτικών χώρων, καθώς και τη συμφωνηθείσα χρέωσή τους. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στο αριθμ. πρωτ: 5380/18.04.2018 έγγραφό του, σχετικά με 

τη διαταγή πληρωμής της εταιρείας «ΡΗΓΑΝ ΜΠΕΤΟΝ», αναφέρει μεταξύ άλλων ότι για να φέρει 

αποτέλεσμα ενδεχόμενη ανακοπή, πρέπει να υπάρχουν σχετικά βάσιμα επιχειρήματα, ώστε να 

αποκρουσθούν οι αιτούμενες οφειλές του Δήμου, καθώς και ο σχετικός φάκελος της συναλλαγής με 

την εταιρεία. Επίσης, μόνη η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση. 

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

αρμόδιο όργανο να αποφασίσει σχετικά με την άσκηση ή μη ανακοπής είναι η Οικονομική Επιτροπή, 

ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της να αποφασίσουν σχετικά. 
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Η Οικονομική Επιτροπή  

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

συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

να μην ασκηθεί ανακοπή κατά της υπ’ αριθμ.21/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου 

Λαυρίου, με την οποία ο Δήμος Λαυρεωτικής διατάσσεται να καταβάλει στην Ανώνυμη Εταιρεία με 

την επωνυμία «ΡΗΓΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και 

το διακριτικό τίτλο “ΡΗΓΑΝ ΜΠΕΤΟΝ», το συνολικό ποσό των  12.608,01 ευρώ, νομίμως εντόκως από 

της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής μέχρι εξοφλήσεως, για τις υπηρεσίες – εργασίες αποψίλωσης 

και καθαρισμού που παρείχε η ως άνω εταιρεία στο Δήμο Λαυρεωτικής. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου (ανακοπή και αίτηση αναστολής) του 

Δήμου Λαυρεωτικής κατά της υπ’ αριθμ.19/2018 διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε από το 

Ειρηνοδικείο Λαυρίου (ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΙ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Ο.Ε.) 

Αρ. Απόφ.:97/2018 

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 (ανακοπή και αίτηση αναστολής) του Δήμου Λαυρεωτικής κατά της υπ’ αριθμ.19/2018 

διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Λαυρίου (ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΙ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Ο.Ε.)», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Η Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΙ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Ο.Ε.», με έδρα στο 

Λαύριο, περιοχή «Άνω Όρια», υπέβαλε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου αίτηση και πέτυχε την 

έκδοση της υπ’ αριθμ.19/2018 διαταγής πληρωμής εναντίον του Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 

μας υποχρεώνει να της καταβάλουμε τα κατωτέρω ποσά: 

11. Για επιδικασθέν κεφάλαιο 7.993,48 ευρώ. 

12. Για νομίμους τόκους του κεφαλαίου από την επομένη της εκδόσεως ενός εκάστου δελτίου 

αποστολής - τιμολογίου (για την πώληση αγαθών) μέχρι την ημέρα έκδοσης της διαταγής 

πληρωμής 207,42 ευρώ. 

13. Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 210,00 ευρώ. 

14. Για σύνταξη επιταγής 210,00 ευρώ. 

15. Για έκδοση ακριβούς αντιγράφου εξ απογράφου μετά των αντιγραφικών δικαιωμάτων, 

επίδοση τούτου και οδοιπορικά 150,00 ευρώ 

Συνολικά: 8.770,90 ευρώ, νομίμως εντόκως από της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής μέχρι 

εξοφλήσεως. 
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Η ανωτέρω διαταγή πληρωμής κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας στις 13.04.2018 και πήρε αριθμό 

πρωτοκόλλου 5138/13.04.2018. 

Σύμφωνα με το νόμο ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διακοπής 

πληρωμής μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοση αυτής. 

Από την ανάγνωση της διαταγής πληρωμής, προκύπτει ότι αφορά προφορική σύμβαση 

πώλησης εμπορευμάτων, η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ της αιτούσας εταιρείας και του Δήμου 

Λαυρεωτικής, δυνάμει της οποίας συμφωνήθηκε αμοιβαίως και η αιτούσα πώλησε και παρέδωσε 

εμπορεύματα με πίστωση δέκα (10) ημερών από την έκδοση του σχετικού δελτίου αποστολής - 

τιμολογίου. 

Για την πώληση των εμπορευμάτων η αιτούσα εταιρεία εξέδωσε τα υπ’ 

αριθμ.112/03.10.2017, 113/09.10.2017, 114/13.10.2017, 115/18.10.2017, 

116/23.10.2017117,26.10.2017, 118/06.11.2017, 119/14.11.2017, 120/20.11.2017, 121/29.11.2017, 

122/04.12.2017, 123/07.12.2017 και 125/29.12.2017 δελτία αποστολής - τιμολόγια πώλησης 

εμπορευμάτων.   

Ο Δήμος Λαυρεωτικής παρέλαβε δια του νομίμου εκπροσώπου του και υπέγραψε τα σχετικά 

τιμολόγια, επιβεβαιώνοντας την προσήκουσα παράδοση και παραλαβή των εμπορευμάτων. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στο αριθμ. πρωτ: 5380/18.04.2018 έγγραφό του, σχετικά με 

τη διαταγή πληρωμής της εταιρείας «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΙ – ΜΙΧΑΗΛΔΗ Ο.Ε.», αναφέρει μεταξύ άλλων ότι 

για να φέρει αποτέλεσμα ενδεχόμενη ανακοπή, πρέπει να υπάρχουν σχετικά βάσιμα επιχειρήματα, 

ώστε να αποκρουσθούν οι αιτούμενες οφειλές του Δήμου, καθώς και ο σχετικός φάκελος της 

συναλλαγής με την εταιρεία. Επίσης, μόνη η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση. 

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

αρμόδιο όργανο να αποφασίσει σχετικά με την άσκηση ή μη ανακοπής είναι η Οικονομική Επιτροπή, 

ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

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

συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

να μην ασκηθεί ανακοπή κατά της υπ’ αριθμ.19/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου 

Λαυρίου, με την οποία ο Δήμος Λαυρεωτικής διατάσσεται να καταβάλει στην Ομόρρυθμη Εταιρεία 

με την επωνυμία «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΙ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Ο.Ε.», το συνολικό ποσό των  8.770,90 ευρώ, νομίμως 

εντόκως από της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής μέχρι εξοφλήσεως, για τα εμπορεύματα που 

παρέδωσε η ως άνω εταιρεία στο Δήμο Λαυρεωτικής. 
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικό Νο3 σχετικά με τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό 

Φορέα στο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες φύτευσης 

περιφερειακού δρόμου Κερατέας» 

Αρ. Απόφ.:98/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης του 

πρακτικό Νο3 σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον 

προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό Φορέα στο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας 

‘’εργασίες φύτευσης περιφερειακού δρόμου Κερατέας’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.43/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση του πρακτικού 

Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με την αξιολόγηση 

των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο συνοπτικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την 

υπ’ αριθμ. 832/2017 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας 

«εργασίες φύτευσης περιφερειακού δρόμου». Προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο Οικονομικός 

Φορέας Σωτήριος Γεωργ. Αντωνίου, με προσφορά ποσού 19.190,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος 

ΦΠΑ, ήτοι 23.052,55 ευρώ. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού απέστειλε στον προσωρινό μειοδότη την υπ’ αριθμ. 

πρωτ: 4310/26.03.2018 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών – αποδεικτικών μέσων, σύμφωνα με 

το άρθρο 20 της αριθμ.832/2017 διακήρυξης. 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών απέστειλε 

στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση το με ημερομηνία 5 Απριλίου 2018 πρακτικό Νο3 σχετικά με 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 3  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

‘’ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ’’ 
Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1), σήμερα 5 Απριλίου του 

έτους 2018, ημέρα Μεγ. Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών & 

Αξιολόγησης Προσφορών για τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.12/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί 

στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη 

ΣΩΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ στο συνοπτικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 

832/2017 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας του θέματος. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κατωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι του Δήμου 

Λαυρεωτικής: 
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1. Δημήτριος Πανάγιος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Έργων Υποδομής, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Αντωνία Αντωνίου, ΔΕ1 Διοικητικού, τακτικό μέλος 

3. Μαρία Κουτσουνάκη, ΤΕ Διοικητικός, τακτικό μέλος 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 την υπ’ αριθμ.832/2017 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

 την υπ’ αριθμ. 114/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

 την υπ’ αριθμ. 6/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 

Νο1 σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά, 

 την υπ’ αριθμ. 43/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπή με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 

Νο2 σχετικά με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, 

 την υπ’ αριθμ. πρωτ: 4310/26.03.2018 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

 τον φάκελο δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από το κο ΣΩΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ με 

αριθμ. πρωτ: 4917/05-04-2018 

προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και διεπίστωσε ότι ο Οικονομικός 

Φορέας κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης, ήτοι: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου  

2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ 

3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ) 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 

5. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας 

6. Ένορκη βεβαίωση 

7. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Αθηνών 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

που κατατέθηκαν από τον Οικονομικό Φορέα: ‘’ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ’’. 

Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο και 

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα και  διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα 

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

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− την υπ’ αριθμ.832/2017 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

− την υπ’ αριθμ. 114/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
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− την υπ’ αριθμ. 5/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 

Νο1 σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά, 

− την υπ’ αριθμ. 43/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπή με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 

Νο2 σχετικά με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 4310/26.03.2018 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

− τον φάκελο δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από το κο ΣΩΤΗΡΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ με αριθμ. 

πρωτ: 4917/05.04.2018, 

− το από 05.04.2018 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 

Προσφορών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

(α) εγκρίνει το πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη ΣΩΤΗΡΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

στο συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της εργασίας «ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

ΔΡΟΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ». 

(β) κατακυρώνει ως ανάδοχο της υπηρεσίας τον Οικονομικό Φορέα ΣΩΤΗΡΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 4, με ΑΦΜ 044574171, Δ.Ο.Υ. 

Κορωπίου, στο ποσό των 19.190,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 23.052,55 ευρώ. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών Νο1 (αξιολόγηση δικαιολογητικών – 

τεχνικών προσφορών) και Νο2 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχων της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών 

του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής και των δομών του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.:99/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης των 

πρακτικών Νο1 (αξιολόγηση δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών) και Νο2 (αξιολόγηση 

οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχων της 

προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου 

Λαυρεωτικής και των δομών του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 100/19.01.2018 υποβολή αιτήματος του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής, με θέμα «υποβολή αιτήματος για τη διενέργεια προμήθειας ειδών παντοπωλείου, 

κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου, αρτοποιείου, οπωροπωλείου, γαλακτοκομικών ειδών, φρέσκου 
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γάλακτος για την κάλυψη της δομής του Παιδικού Σταθμού της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του 

ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ του Δήμου Λαυρεωτικής» (ΑΔΑΜ: 18REQ002572105) 

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 101/19.01.2018 υποβολή αιτήματος του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής, με θέμα «υποβολή αιτήματος για τη διενέργεια προμήθειας ειδών παντοπωλείου, 

κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου, αρτοποιείου, οπωροπωλείου, γαλακτοκομικών ειδών, φρέσκου 

γάλακτος για την κάλυψη των δομών των Παιδικών Σταθμών της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου του 

ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ του Δήμου Λαυρεωτικής» (ΑΔΑΜ: 18REQ002572175) 

3. Την υπ’ αριθμ.11/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής περί διάθεσης πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών οικονομικού έτους 2018 

4. Την υπ’ αριθμ.  16/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής, με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση των προηγούμενων και με αριθμ. πρωτ: 

1646/2017 και 1647/2017 πρωτογενών αιτημάτων, καθώς και της υπ’ αριθμ. 98/2017 προηγούμενης 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου  

5. Την αριθμ. πρωτ: 509/11.01.2018 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου 

Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ: 18REQ002541212) 

6. Την υπ’ αρθμ.3/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής περί διάθεσης 

πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών οικονομικού έτους 2018 

7. Την υπ’ αριθμ.6/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε 

η διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων για 

την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής και των δομών του 

ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 

8. Την αριθμ.1/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 

δαπάνης 192.683,15  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 

9. Την υπ’ αριθμ. 20/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

έγινε η έγκριση της αριθμ.1/2018 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού 

10. Την υπ’ αριθμ.21/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

έγινε η έγκριση της δαπάνης για τη διενέργεια της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου και η κατανομή του ποσού στα έτη 2018 – 2019 

11. Την υπ’ αριθμ.105/2018 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ολόκληρη η 
διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC002720206. Περίληψη της 

διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 6ΗΥΗΩΛ1-Ε2Δ)  και στις εφημερίδες 

«ΑΜΑΡΥΣΙΑ», «ΠΑΛΜΟΣ», «ΕΒΔΟΜΗ». Επίσης, τα τεύχη του διαγωνισμού αναρτήθηκαν στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

http://www.lavreotiki.gr/
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προσφορών ορίστηκε η 22 Μαρτίου 2018, ενώ ημερομηνία αποσφράγισης των υποφακέλων 

«δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 4214/23.03.2018 

έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίστηκε η 28 Μαρτίου 2018. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το πρακτικό Νο1, σχετικά με την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, το οποίο διαβίβασε προς την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Λαυρεωτικής, με το αριθμ. πρωτ: 5473/19.04.2018 έγγραφό της, μέσω της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ και το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 19 Απριλίου του έτους 2018, ημέρα  Πέμπτη και 

ώρα 13:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ.8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, σε εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών και την 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος στον 

ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.105/2018 και με αριθμ. 

πρωτ: 2816/26.02.2018 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής  

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

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

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.105/2018 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την υπ’ 

αριθμ. 1/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και το νομικό πλαίσιο που 

διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα κατωτέρω: 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με 

αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος α/α: 54776 και καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών τις 22 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00. Ως ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικές προσφορές» 

αρχικώς είχε οριστεί η 28 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00. 

Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα 

με τη διακήρυξη του διαγωνισμού θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους 

συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών 

στοιχείων τους. 
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Με βάση τα ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό και με τη σειρά που 

αναφέρονται ακολούθως, ηλεκτρονικές προσφορές από τους ακόλουθους οικονομικούς φορείς: 

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμός προσφοράς 
συστήματος 

1 ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝΔΡΕΑΣ 91430 

2 ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

91479 

3 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

93059 

4 ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 92857 

5 Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε 92872 

6 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 92904 

7 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 92661 

Ειδικότερα, ανά ομάδα τροφίμων κατατέθηκε προσφορά από τους ακόλουθους ενδιαφερόμενους 

προμηθευτές: 

1. Παιδικoί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

Α1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΕ 

Β1 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ, 
 ΣΚΟΥΡΙΑΣ 

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ 

Δ1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 
 

Ε1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ 
Ε. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 

ΣΤ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ 

Ζ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ, 
ΣΚΟΥΡΙΑΣ,   
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ  

 

2. Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

Α2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΕ 

Β2 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ,  
ΣΚΟΥΡΙΑΣ 

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ 
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Δ2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΑΣ 

Ε2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ 
Ε. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 

ΣΤ2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ 

Ζ2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ, 
ΣΚΟΥΡΙΑΣ,  
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ  

 

3. Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαυρεωτικής 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

Ε3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ 
 

Ζ3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ 
 ΣΚΟΥΡΙΑΣ,  
ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ,  
ΠΟΝΤΙΚΑΣ 

 

Οι ανωτέρω συμμετέχοντες κατέθεσαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης 

και την αρ. 56902/2015 (1924/Β/2.6.2017) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ» στο πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής τα 

δικαιολογητικά τους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των ηλεκτρονικών προσφορών τους και έλαβαν τους ακόλουθους αριθμούς πρωτοκόλλου: 

 
Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμ. πρωτ. φακέλου 

δικαιολογητικών 
1 ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝΔΡΕΑΣ 4371/26.03.2018 

2 ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

4168/22.03.2018 

3 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

4325/26.03.2018 

4 ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 4293/26.03.2018 

5 Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε 4372/26.03.2018 

9 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 4268/23.03.2018 

7 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 4143/22.03.2018 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και 

προκειμένου η Επιτροπή να προβεί στη σωστή αξιολόγηση αυτών απέστειλε προς τους οικονομικούς 

φορείς: ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 

Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε και ΕΜΜ.ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΥΙΟΙ  ΟΕ  τα υπ΄αρ. πρωτ. 5008/11.04.2018 και 

5009/11.04.2018 έγγραφα σχετικά με την  προσκόμιση συμπληρωματικού καταλόγου 
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προσφερόμενων ειδών, στον οποίο να φαίνονται αναλυτικά τα εργοστάσια παραγωγής των 

προϊόντων ή το εμπορικό σήμα τους. 

Οι οικονομικοί φορείς  

ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε 

ανταποκρίθηκαν εμπρόθεσμα και κατέθεσαν τα συμπληρωματικά στοιχεία που τους ζητήθηκαν. 

Ενώ ο οικονομικός φορέας Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. δεν ανταποκρίθηκε. 

Μετά τον έλεγχο όλων των  προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε  τα κατωτέρω: 

Προσφορά του οικονομικού φορέα: ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ 

Κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής. Η τεχνική προσφορά του είναι 

πλήρης, γίνεται δεκτή και μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. 

Προσφορά του οικονομικού φορέα: ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής. Η τεχνική προσφορά της 

εταιρείας είναι πλήρης, γίνεται δεκτή και μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού. 

Προσφορά του οικονομικού φορέα: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ο οικονομικός φορέας στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» κατέθεσε 

όλα τα στοιχεία πλην της εγγυητικής επιστολής με την ένδειξη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ. Σύμφωνα με το άρθρο 

21 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 15 της  56902/2015 (1924/Β/2.6.2017) απόφασης τα στοιχεία που 

έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα πρέπει να συνοδεύονται από σχετική αιτιολόγηση στην οποία να 

αναφέρονται ρητά όλες οι σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Επιπλέον δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές 

πληροφορίες τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. Στην 

προκειμένη περίπτωση ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν κατέθεσε αιτιολόγηση. 

 Επίσης οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών δεν είναι σύμφωνες με αυτές της υπ’ 

αρ. 1/2018 μελέτης. Συγκεκριμένα το προσφερόμενο προϊόν περιέχει λίπος μεγαλύτερο ή ίσο των 3,6 

% και η διάρκεια ζωής του είναι 7 ημέρες. Επιπλέον οι κατατεθείσες προδιαγραφές των προϊόντων 

δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Η Προσφορά του θεωρείται ελλιπής και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Προσφορά του οικονομικού φορέα: Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

Ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκρίθηκε στο υπ’αρ .5008/11.4.2018 έγγραφο της Επιτροπής 

Διαγωνισμού σχετικά με την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων για την αξιολόγηση της 

προσφοράς του όσο αφορά τις ομάδες Ζ1 και Ζ2 της μελέτης. Η προσφορά του όσο αφορά τις ανωτέρω 
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ομάδες απορρίπτεται ως απαράδεκτη ενώ για τις ομάδες Δ1 και Δ2 γίνεται αποδεκτή και μπορεί να 

προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.  

Προσφορά του οικονομικού φορέα: Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε 

Κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής. Η τεχνική προσφορά της 

εταιρείας είναι πλήρης, γίνεται δεκτή και μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού. 

Προσφορά του οικονομικού φορέα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής. Η τεχνική προσφορά της 

εταιρείας είναι πλήρης, γίνεται δεκτή και μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού. 

Προσφορά του οικονομικού φορέα: ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε τα αρ. 244 και 245 γραμμάτια σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων στα οποία δεν αναγράφεται η ημερομηνία λήξης όπως απαιτείται 

σύμφωνα με το άρθρο 2.1.5 περ.θ της διακήρυξης «…οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 

ακόλουθα στοιχεία :..θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης..». Επομένως η 

Προσφορά του θεωρείται ελλιπής και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 

Κάνει δεκτές τις προσφορές των οικονομικών φορέων: 

1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ 

2. ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

3. ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. όσο αφορά τις ομάδες Δ1 και Δ2. 

4. Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε 

5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Απορρίπτει τις προσφορές των οικονομικών φορέων: 

1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

2. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Και του οικονομικού φορέα Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. όσο αφορά τις ομάδες Ζ1 και Ζ2 

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.  

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των υποφακέλων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  ορίζεται η  Τρίτη 

24/04/2018 και ώρα 11.00 π.μ. 

Καθώς σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 18 του 

άρθρου 107 του Ν.4497/2017 εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα 

όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας. 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-100-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
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Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο και 

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό και το υπ’ αριθμ. 5481/19.04.2018 έγγραφο της 

Επιτροπής, το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ σε όλους του συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό, ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «οικονομική προσφορά» 

ορίστηκε η 24 Απριλίου 2018. 

Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή συνέταξε το με 

ημερομηνία 24.04.2018 πρακτικό Νο2 το οποίο απέστειλε προς την Οικονομική Επιτροπή, μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 5765/24.04.2018 διαβιβαστικό έγγραφό της και το 

οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 24 Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 13:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, σε εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 

που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος στον ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή 

διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.105/2018 και με αριθμ. πρωτ: 2816/26.02.2018 

Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής.  

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

1. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών (Πρόεδρος) 

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.105/2018 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την υπ’ 

αριθμ. 1/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και το νομικό πλαίσιο που 

διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα κατωτέρω: 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με 

αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος α/α: 54776 και καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών την 22 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00.  

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», η Επιτροπή συνέταξε το από 19.04.2018 πρακτικό Νο1, το οποίο 

διαβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ: 5473/19.04.2018 διαβιβαστικό έγγραφο, 
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καθώς σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 18 του 

άρθρου 107 του Ν.4497/2017 εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα 

όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας. 

 Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «οικονομική προσφορά» ορίστηκε η 

24 Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 4214/23.03.2018 έγγραφο της 

Επιτροπής, το οποίο απεστάλη προς όλους τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς. 

Αποσφραγίσθηκαν οι οικονομικές προσφορές όλων των Οικονομικών Φορέων ανεξάρτητα αν  έγιναν 

δεκτοί ή όχι μετά την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική 

προσφορά». 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των παρακάτω οικονομικών απέδωσε τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 

1. Παιδικοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΜΑΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚ
Α ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΕΜΜ. 
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ

Η ΥΙΟΙ 

Ε. 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ

ΛΙΔΟΥ 
Α1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ - - ΕΧΕΙ 

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 1ο 
ΣΤΑΔΙΟ 

- - 

Β1 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 10% 3% - - - 

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 3.117,70€ - - - - 

Δ1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - - - 6.295,00€  

Ε1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ - 3% - - ΕΧΕΙ 
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 1ο 
ΣΤΑΔΙΟ 

ΣΤ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ - 2% - - - 

Ζ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 4.599,57€ 5.705,91€ - ΕΧΕΙ 
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 1ο 
ΣΤΑΔΙΟ 

- 

 

2. Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΜΑΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚ
Α ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΕΜΜ. 
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ

Η ΥΙΟΙ 

Ε. 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ

ΛΙΔΟΥ 
Α2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ - - ΕΧΕΙ 

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 1ο 
ΣΤΑΔΙΟ 

- - 

Β2 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 10% 3% - - - 

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 2.243,00€ - - - - 

Δ2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - - - 4.693,00€ - 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-100-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
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Ε1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ - 3% - - ΕΧΕΙ 
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 1ο 
ΣΤΑΔΙΟ 

ΣΤ2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ - 2% - - - 

Ζ2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 3.749,66€ 4.597,96€ - ΕΧΕΙ 
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 1ο 
ΣΤΑΔΙΟ 

- 

 

3. Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαυρεωτικής 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΜΑΝΤΑ Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ Ν. ΠΟΝΤΙΚΑΣ 

Ε3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ - 3% - - 

Ζ3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 63.570,00€ 62.977,20€ 67.376,40€ 64.069,20€ 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 

Εισηγείται  την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανακήρυξη των οικονομικών φορέων ως 

προσωρινών μειοδοτών σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:  

1. Παιδικοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Α1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ - 

Β1 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσοστό έκπτωσης 10%) 

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσό 3.117,70€ προ ΦΠΑ) 

Δ1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. (ποσό 6.295,00€ προ ΦΠΑ) 

Ε1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ (ποσοστό έκπτωσης 3%) 

ΣΤ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ (ποσοστό έκπτωσης 2%) 

Ζ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσό 4.599,57€) 

 

2. Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Α2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ - 

Β2 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσοστό έκπτωσης 10%) 

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσό 2.243,00€ προ ΦΠΑ) 

Δ2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. (ποσό 4.693,00€ προ ΦΠΑ) 

Ε2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ (ποσοστό έκπτωσης 3%) 

ΣΤ2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ (ποσοστό έκπτωσης 2%) 

Ζ2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσό 3.749,66€) 

 

3. Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαυρεωτικής 
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ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Ε3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ (ποσοστό έκπτωσης 3%) 

Ζ3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ (ποσό 62.977,20€ προ ΦΠΑ) 

Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο και 

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

− το με ημερομηνία 19.04.2018 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», 

− το με ημερομηνία 24.04.2018 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης των υποφακέλων «οικονομική 

προσφορά», 

− κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 19.04.2018 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική 

προσφορά». 

(β) Κάνει δεκτές τις προσφορές των οικονομικών φορέων: 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ 

ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. όσο αφορά τις ομάδες Δ1 και Δ2. 

Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Απορρίπτει τις προσφορές των οικονομικών φορέων: 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Και του οικονομικού φορέα Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. όσο αφορά τις ομάδες Ζ1 και Ζ2 

(γ) εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 24.04.2018 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «οικονομική προσφορά». 

(δ) κατακυρώνει ως προσωρινούς μειοδότες ανά ομάδα ειδών τους κατωτέρω Οικονομικούς Φορείς: 

1. Παιδικοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου 
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ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Α1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ - 

Β1 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσοστό έκπτωσης 10%) 

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσό 3.117,70€ προ ΦΠΑ) 

Δ1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. (ποσό 6.295,00€ προ ΦΠΑ) 

Ε1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ (ποσοστό έκπτωσης 3%) 

ΣΤ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ (ποσοστό έκπτωσης 2%) 

Ζ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσό 4.599,57€) 

 

2. Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Α2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ - 

Β2 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσοστό έκπτωσης 10%) 

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσό 2.243,00€ προ ΦΠΑ) 

Δ2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. (ποσό 4.693,00€ προ ΦΠΑ) 

Ε2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ (ποσοστό έκπτωσης 3%) 

ΣΤ2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ (ποσοστό έκπτωσης 2%) 

Ζ2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ποσό 3.749,66€) 

 

3. Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαυρεωτικής 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Ε3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ (ποσοστό έκπτωσης 3%) 

Ζ3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ (ποσό 62.977,20€ προ ΦΠΑ) 

(ε) κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για τις ομάδες Α1 (φρέσκο γάλα της δομής Παιδικοί Σταθμοί 

Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου και Α2 (φρέσκο γάλα της δομής Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας 

Κερατέας). 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών Αικατερίνης Γουδέλη σε επιμορφωτικό σεμινάριο 

Αρ. Απόφ.:100/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης 

συμμετοχής της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Αικατερίνης Γουδέλη, σε 

επιμορφωτικό σεμινάριο», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Το πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Κέντρο Δια βίου μάθησης με την επωνυμία 

«Κέντρο Εκπαίδευσης», διοργανώνει στις 4 Μαΐου 2018 επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «υποβολή 
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οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών στον κόμβο διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ 

βάσει της νέας υπ’ αριθμ.2816/2018 απόφασης του ΥΠΕΣ». 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δοθεί στους συμμετέχοντες (υπηρεσιακούς παράγοντες, 

Προϊσταμένους & στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών) πλήρης καθοδήγηση για την ορθή υποβολή των 

οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ 

και των λοιπών βάσεων δεδομένων του ΥΠΕΣ βάσει της νέας υπ’ αριθμόν 2816/18 απόφασης του 

ΥΠΕΣ. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 

πρωτ: 5586/20.04.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με την οποία αιτείται την 

έγκριση της συμμετοχής της υπαλλήλου Αικατερίνης Γουδέλη στο ανωτέρω σεμινάριο. 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 90,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και  

θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2018, με τίτλο «δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού». 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έχοντας υπόψη: 

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

- Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 

- Τη θεματολογία του σεμιναρίου 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 5586/20.04.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Αικατερίνης 

Γουδέλη, σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Υποβολή οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των 

Ν.Π.Δ.Δ. αυτών στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ βάσει της νέας υπ’ αριθμόν 2816/18 

απόφασης του ΥΠΕΣ», το οποίο διοργανώνεται από το Κέντρο Δια βίου μάθησης με την επωνυμία 

«Κέντρο Εκπαίδευσης» στις 4 Μαΐου 2018, στην Αθήνα. 

Β. Η δαπάνη, ποσού 90,00 ευρώ, θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018. 

Γ. Ο Ανάδοχος για την είσπραξη της πληρωμής, θα εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς το 

Δήμο Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1 , Λαύριο, ΑΦΜ: 998292246, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου). 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ) 

Αρ. Απόφ.:101/2018 
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Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης 

δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής (Αναστασία Καραγιώργου)», έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 5695/24.04.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

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

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

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΣΟ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ 

1 MANKA ST. 
THEODHOR 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΥΡΙΟΥ 
28/03/2018 8 464,00€ 32€ 

2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ 

ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

28/03/2018 8209 122,00€  

3 ΜΑΝΕΣΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ 

Δ.Ε. ΛΑΥΡΙΟΥ 
28/03/2018 38 464,00€ 32€ 

4 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
28/03/2018 61 464,00€ 32€ 

5 Ν.ΑΠΙΚΟΣ – 
Ε.ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΥΤΟΠΑΘ. ΥΛΙΚΩΝ 29/03/2018 621 479,27€ 17,19€ 

6 ΞΥΔΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ 29/03/2018 3788 462,58€ 15,42€ 

7 Ν.ΑΠΙΚΟΣ – 
Ε.ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

29/03/2018 622 101,00€  

8 ΦΥΤΡΟΣ 
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 30/03/2018 1264 111,60  

9 ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΓΕΡΑΝΟ 
02/04/2018 546 232,00€ 16€ 

10 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΥΛΟΣ 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 

ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΥΡΙΟΥ 

12/04/2018 24 346,13€ 23,87€ 

11 ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

16/04/2018 818 408,00€ 13,60€ 

12 ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 16/04/2018 820 156,40€  
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ΣΥΝΟΛΟ 3.810,98€ 182,08€ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6,94€  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 189,02€  
Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

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

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 

− την αριθμ.33/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η σύσταση της 

πάγιας προκαταβολής και ο ορισμός υπολόγου υπαλλήλου 

− την αρ. πρωτ: 5695/24.04.2018 εισήγηση της διαχειρίστριας της παγίας προκαταβολής 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής, όπως αυτές αναφέρονται στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσας, από την υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Αναστασία 

Καραγιώργου, συνολικού ύψους 3.810,98 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων 

σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ:2680/22.02.2018 αίτηση της κας 

ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΑΡΡΕΛΗ που αφορά αποζημίωση βλάβης οχήματος λόγω κακοτεχνίας οδοστρώματος 

Αρ. Απόφ.:102/2018 

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 «λήψης απόφασης 

σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ:2680/22.02.2018 αίτηση της κας ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΑΡΡΕΛΗ που αφορά 

αποζημίωση βλάβης οχήματος λόγω κακοτεχνίας οδοστρώματος», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 2680/22.02.2018 αίτησή της, η κα Σαρρέλη Μαρίνα αιτείται την 

καταβολή χρηματικής αποζημίωσης για τη ζημιά που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΧΕ 1810 

όχημά της όταν έπεσε σε λακκούβα μεταξύ οδοστρώματος και ερείσματος επί της Λεωφ. Καμαρίζης 

– Λαυρίου, στο ύψος των Εργατικών Κατοικιών και με κατεύθυνση προς Λαύριο. 

Προς απόδειξη του αιτήματός της, η κα Σαρρέλη προσκόμισε: (α) το από 16.02.2018 

απόσπασμα βιβλίου συμβάντων – συστάσεων και παραπόνων του Αστυνομικού Τμήματος 

Λαυρεωτικής, (β) απόδειξη για την επισκευή του οχήματος ποσού 125,00 ευρώ και (γ) φωτογραφίες 

που επιβεβαιώνουν τις φθορές που έχουν προκληθεί στο όχημα.  

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με το υπ’ αριθμ. πρωτ:5106/13.04.2018 έγγραφό της και 

κατόπιν αυτοψίας, επιβεβαιώνει την ύπαρξη κακοτεχνίας συναρμογής μεταξύ οδοστρώματος και 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 55 από 63 

ερείσματος διαμέτρου περίπου 50cm και βάθους περίπου 5 έως 10cm, στο δρόμο επί της Λεωφ. 

Καμαρίζης – Λαυρίου, με κατεύθυνση προς το Λαύριο, πριν από την είσοδο των Εργατικών Κατοικιών. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στην υπ’ αριθμ. πρωτ: 5305/13.04.2018 γνωμοδότησή του 

αναφέρει τα κατωτέρω: 

     «….Μετα την υπ’ αριθ. πρωτ. 2680/22-2-2018 αίτηση της κ.  Μαρίνας Μιλτ. Σαρέλλη, με την οποία 

ζητείται  η αποκατάσταση των βλαβών του ΙΧ οχήματός του με αριθ. κυκλοφορίας ΖΧΕ-1810, οι οποίες 

προκλήθηκαν λόγω κακοτεχνίας (λακκούβας) μεταξύ οδοστρώματος και ερείσματος στη Λεωφ. 

Καμαρίζης-Λαυρίου στην κατεύθυνση προς Λαύριο, έχω να σας εκθέσω ότι:  

     Λαμβάνοντας υπ’ όψη:  

Α) τη σχετική αλληλογραφία, από την οποίαν συμπεραίνω ότι τόσο η αρμόδια Υπηρεσία της 

Αστυνομίας (Α.Τ. Λαυρίου- αρ. πρωτ. 1010/2/33/11-ο/16-2-2018), όσο και η Τ.Υ.  του Δήμου (αρ. 

πρωτ. 5106/13-4-2018), βεβαίωσαν τα πραγματικά περιστατικά και την ύπαρξη λακκούβας , όπως τα 

εκθέτει η αιτούσα, 

Β) τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιδ εδ. β΄. και παρ. 2 του ν. 3852/2010   και 

Γ) ότι το αιτούμενο ποσό της αποζημιώσεως ανέρχεται σε 125,00 ευρώ. 

     Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει σχετικώς  και είναι προς το συμφέρον του 

Δήμου να λάβει θετική απόφαση, προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων και  αποφυγή απασχολήσεων.» 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4071/2012 

και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο 

συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων 

(30.000,00) ευρώ και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την 

κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. 

Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου ότι σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς 

είναι πιθανό το ύψος της αποζημίωσης που θα κληθεί να καταβάλει ο Δήμος να είναι πολύ 

περισσότερο, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Επιπλέον, η επιλογή 

της συμβιβαστικής επίλυσης οδηγεί στην αποφυγή τυχόν δικαστικών εξόδων αλλά και περαιτέρω 

ταλαιπωρίας του πολίτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− την αριθμ. πρωτ:2680/22.02.2118 αίτηση της κας Μαρίνας Σαρρέλη και τα συνημμένα σε αυτή 

έγγραφα, 

− υπ’ αριθμ. πρωτ:5106/13.04.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 5305/13.04.2018 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 
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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. Εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση της υφιστάμενης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και 

της κας Μαρίνας Σαρρέλη. 

Β. Ορίζει την αποζημίωση στο ποσό των 125,00 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη απόδειξη. 

Γ. Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 

έτους 2018, στον Κ.Α. 00-6492, με τίτλο «δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων». 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνέχιση των συμβάσεων συντήρησης 

φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.:103/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης δαπάνης 

και διάθεσης πίστωσης για τη συνέχιση των συμβάσεων συντήρησης φωτοαντιγραφικών 

μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 

Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να 

εγκρίνει τις δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 

145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.239/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: ΩΝΜ2ΩΛ1-

1ΥΧ) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 και την αριθμ. 

πρωτ:112666/39859/30.01.2018 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την 

οποίο επικυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 4677/02.04.2018 υποβολή αιτήματος της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών σχετικά με την έγκριση της δαπάνης για τη συνέχιση των συμβάσεων συντήρησης των 

φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

18REQ002916664 2018 04 05. 

− Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, στον ΚΑ δαπανών 10-

6265 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 
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Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 4677/02.04.2018 υποβολή αιτήματος της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 3.000,00 ευρώ για τη συνέχιση των συμβάσεων συντήρησης των 

φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής. 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6265 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.  

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού ΙΙΙ διαγωνισμού για το έργο «τοπογραφική 

μελέτη Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου Δ.Ε. Κερατέας και των όμορων πλατειών και κοινοχρήστων 

χώρων»  

Αρ. Απόφ.:104/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης του 

πρακτικού ΙΙΙ διαγωνισμού για το έργο ‘’τοπογραφική μελέτη Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου Δ.Ε. 

Κερατέας και των όμορων πλατειών και κοινοχρήστων χώρων’’», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Την υπ’ αριθμ. 101/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «τοπογραφική 

μελέτη Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου Δ.Ε. Κερατέας και των όμορων πλατειών και κοινοχρήστων 

χώρων» εκτιμώμενης αξίας  35.637,19 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, η οποία αναρτήθηκε 

στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ002203321. 

2. Την υπ’ αριθμ.333/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε η έγκριση της 

αριθμ.101/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η διάθεση της απαιτούμενης 

πίστωσης σε βάρος σε βάρος του ΚΑ 30-7413.064 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 και η κατάρτιση όρων διακήρυξη του συνοπτικού 

διαγωνισμού. 

3. Την υπ’ αριθμ.364/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε η συγκρότηση 

της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού. 
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4. Την υπ’ αριθμ.812/2017 (αρ. πρωτ: 22256/29.11.2017) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 

για την επιλογή αναδόχου της εκπόνησης της μελέτης: ‘’ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ – ΣΟΥΝΙΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ’’, η 

οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC002325301. 

5. Το από 24.01.2018 πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την 

αξιολόγηση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που κατατέθηκαν 

στο συνοπτικό διαγωνισμό. 

6. Την υπ’ αριθμ.7/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω 

πρακτικό. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού απέστειλε προς έγκριση με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 2604/21.02.2018 

διαβιβαστικό έγγραφο, το από 21.02.2018 πρακτικό ΙΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού, το οποίο σας 

θέτω υπόψη: 
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Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι άλλαξαν 

ουσιωδώς οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με την εν λόγω διαδικασία, με 

αποτέλεσμα η συγκεκριμένη ανάθεση να μην ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή, διότι θα 
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αποτελέσει τμήμα μιας μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΗΣ 

ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΤΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Κ.Φ. 2114» προϋπολογισμού 5.200.000 ευρώ συν ΦΠΑ. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 “1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά 

αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης:….. 2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 

μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη 

του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:….. β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι 

που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού 

αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το 

υπό ανάθεση αντικείμενο,…” 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά με τη ματαίωση της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού που 

προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.812/2017 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής. 

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 106 του Ν.4412/2016  

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 812/2017 (αρ. πρωτ: 

22256/29.11.2017) απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής για την επιλογή αναδόχου της εκπόνησης της 

μελέτης: ‘’ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΣΟΥΝΙΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ 

ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ’’ και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC002325301, 

καθώς άλλαξαν ουσιωδώς οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με την εν λόγω 

διαδικασία ανάθεσης, με αποτέλεσμα να μην ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της εκτίμησης της αγοραίας 

αξίας ακινήτου ενδιαφέροντος Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.:105/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης δαπάνης 

και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της εκτίμησης της αγοραίας αξίας ακινήτου ενδιαφέροντος 

Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 209, παρ.4 του Ν.3463/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 

Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να 

εγκρίνει τις δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 

145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.239/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: ΩΝΜ2ΩΛ1-

1ΥΧ) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 και την αριθμ. 

πρωτ:112666/39859/30.01.2018 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την 

οποίο επικυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 5885/26.04.2018 υποβολή αιτήματος Γραφείου Δημάρχου με θέμα 

«έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της εκτίμησης της αγοραίας αξίας 

ακινήτου ενδιαφέροντος Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 2.356,00 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

18REQ003007073 2018 04-26. 

− Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, στον ΚΑ δαπανών 00-

6117.009 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 5885/26.04.2018 υποβολή αιτήματος Γραφείου Δημάρχου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στο υπ’ αριθμ. πρωτ: 5885/26.04.2018 πρωτογενές αίτημα, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

(β) την έγκριση της δαπάνης ποσού 2.356,00 ευρώ για την ανάθεση της εκτίμησης της αγοραίας αξίας 

ακινήτου ενδιαφέροντος Δήμου Λαυρεωτικής. 
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(γ) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 2.356,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6117.009 του προϋπολογισμό 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.  

 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο Πρόεδρος  

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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