
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Λαύριο 22/02/2012 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      Αριθµ. Πρωτ.: 4704 
∆ΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ                 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              
Ταχ. ∆/νση: Κουντουριώτη 1 Λαύριο                  ΠΡΟΣ: 
Πληρ.: Κ. Ξέστερνου                           Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Τηλέφωνο: 22923/ 20165        Περιφέρειας Αττικής 
Fax: 22920/22413                   Κατεχάκη 56 - Αθήνα 
Ηλεκτρ. ∆ιεύθυνση: www.lavreotiki.gr 

 
 

ΘΕΜΑ: Αποστολή της υπ’ αριθ. 29/2012 αποφάσεως του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου µε θέµα: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2012 οριστικής µελέτης και 

των τευχών δηµοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ 

ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής, προϋπολογισµού 1.845.000 

Ευρώ». 

 

Σας υποβάλλουµε συνηµµένα δύο (2) αντίγραφα της υπ’ αριθ. 29/2012 απόφασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σχετικά µε το αντικείµενο του θέµατος, καθώς και το 

αποδεικτικό δηµοσίευσης της ανωτέρω απόφασης, προς έλεγχο νοµιµότητας. 

 

Συνηµµένα: 

1. Απόφαση υπ’ αριθ. 29/2012,  

2. Αποδεικτικό δηµοσίευσης. 

3. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 4014/14-02-2012 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου 

Λαυρεωτικής. 

4. Η υπ’ αριθµόν 1/2012 οριστική µελέτη µε τον τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής. 

 

        Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 
 
       ΛΕΒΑΝΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 
Εσωτ. ∆ιανοµή: 1. Γρ. ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                2. Φ. Αρχείου 
      3. Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου Λαυρεωτικής. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού  
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

5η Συνεδρίαση 
 

Ηµεροµηνία  Συνεδρίασης  21.02.2012 
Ηµέρα & Ώρα Τρίτη, 18:00 
Αριθµός Πρόσκλησης 4240/17.02.2012 
Ηµεροµηνία Επίδοσης 17.02.2012 
Αριθµός Μελών 27 
 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι  
 
1. Μακρή Αρετούσα, Πρόεδρος 
2. Κουµπλή- Μανώλη Μαρία, Αντιπρόεδρος  
3. Κουλουβράκη Ιωάννα, Γραµµατέας  
4. Μπίστας Εµµανουήλ 
5. Αντωνίου Νικόλαος 
6. Στάµου Νικόλαος  
7. Κατσίκης Κωνσταντίνος  
8. Παπανικολάου Νικόλαος 
9. Ρόζης Σταύρος 
10. Πρίφτη Χαρίκλεια 
11. Σταµέλου – Λουκά Αναστασία 
12. Πολύζος Γεώργιος 
13. Κατσουνάκης Κυριάκος 
14. Σοφρώνης Άγγελος 
15. Πιτσικάλη Ιουλία 
16. Λουκάς ∆ηµήτριος 
17. Συρίγος Μιχαήλ  
18. Κωστάλας Αντώνιος  
19. Βελετάκου Ευαγγελία 
20. Ατάλλα Ελ Αγιούµπ 
21. Ιατρού Σταύρος 
22. Ιατρού Σωτήριος 
23. Παπασταυρόπουλος Σταύρος  
 
Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι  
 
1. Μπουκουβάλας Λάµπρος 
2. Σαλίβερος Γεώργιος 
3. Παµφίλης Απόστολος 
4. Βλαχογιάννης Νικόλαος 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την 
έναρξη της 5ης Συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Κων/νος 
Λεβαντής, έχοντας νόµιµα κληθεί, παρόντες και οι Πρόεδροι των τοπικών 
συµβουλίων ∆.Κ. Κερατέας κ. Αθανασίου Κωνσταντίνος, ∆.Κ. Λαυρεωτικής κ. Ντούνα 
Παναγιώτα και Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου κ. Κάϊλας Νικήτας, έχοντες νόµιµα κληθεί, 
σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.8 του Ν.3852/2010, παρούσα και η υπάλληλος 
Ξέστερνου Κυριακή για την τήρηση των πρακτικών. 
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ΘΕΜΑ: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2012 οριστικής µελέτης και των 

τευχών δηµοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ 

ΛΑΥΡΙΟΥ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής, προϋπολογισµού 1.845.000 Ευρώ». 

 

Αριθµός Απόφασης: 29/2012 

 

Η κ. Πρόεδρος, εισηγούµενη το 4ο θέµα της ηµερησίας διάταξης, ανέφερε τα εξής: 

Με το υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 4014/14-02-2012 έγγραφο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου κατατίθεται προς έγκριση η υπ’ αριθµόν 1/2012 µελέτη µε τίτλο: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής. 

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1.845.000 € 

συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ. 

Η µελέτη αυτή αποτελείται από αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτροµηχανολογική 

µελέτη και τεύχη δηµοπράτησης και θεωρήθηκε από τον ∆ιευθυντή της Τεχνικής 

Υπηρεσίας κ. Ι. Κυριαζή.  

Η Γαλλική Σκάλα αποτελεί ιστορικό, βιοµηχανικό και τεχνολογικό µνηµείο της 

πόλης του Λαυρίου. Συνδέεται µε τη νεώτερη ιστορική φάση της µεταλλευτικής 

δραστηριότητας στην περιοχή, που ξεκινά µε την δραστηριότητα της εταιρείας 

«ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΜΑΡΙΖΗΣ» του Ι.Β. Σερπιέρη, που µετεξελίχθηκε στην «Γαλλική 

Εταιρεία Μεταλλίων Λαυρίου» (Γ.Ε.Μ.Λ), µε χρονολογία ίδρυσης το 1896.  

Η κατασκευή της Σκάλας ολοκληρώθηκε το 1888, µε σχεδιασµούς που ξεκίνησαν 

από το 1882. Η Σκάλα εξυπηρετούσε ένα ευρύτερο σχέδιο διακίνησης αγαθών στην 

περιοχή του Λαυρίου για την εξυπηρέτηση της Γ.Ε.Μ.Λ. Στα διακινούµενα αγαθά 

περιλαµβάνονταν εισαγωγές καυσίµων, κάρβουνο και η φόρτωση µεταλλεύµατος από 

την παραγωγή της Γ.Ε.Μ.Λ. προς εξαγωγή.  

Ως τελικό αποτέλεσµα των εργασιών αποκατάστασης προσδιορίζεται η 

εξασφάλιση της διατήρησης του µνηµείου, η εξασφάλιση προσβασιµότητάς του από 

επισκέπτες, ώστε να είναι δυνατή η εκ του σύνεγγυς παρατήρησή του, µε παράλληλη 

διατήρηση όλων των τεχνικών και µεθόδων κατασκευής του. Μεθοδολογικά οι εργασίες 

αποκατάστασης περιλαµβάνουν: αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας του φορέα 

κατασκευής, µε βάση τις σηµερινές απαιτήσεις, τα σηµερινά προβλεπόµενα λειτουργικά 

φορτία και τις σύγχρονες απαιτήσεις των κανόνων και κανονισµών που ισχύουν σε 

ανάλογες κατασκευές. Εργασίες προστασίας των µεταλλικών µερών της Σκάλας, 

περιλαµβανοµένων των χρωµατισµών, καθοδικής προστασίας κ.λ.π. Εργασίες 

συντήρησης και αποκατάστασης τµηµάτων εξοπλισµού που αποµένουν πάνω στη 
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Σκάλα, όπως ανυψωτικά, διατάξεις εκφόρτωσης των βαγονέτων, βαγονέτα, τροχιές του 

σιδηροδροµικού δικτύου κ.λ.π. Αποκατάσταση του ξύλινου δαπέδου της Σκάλας, σε 

τρόπο ώστε να είναι ασφαλώς βατή σε όλη της την έκταση, µε παράλληλη πρόβλεψη 

τµηµάτων, µέσα από τα οποία θα είναι ορατές από τους επισκέπτες οι κατασκευαστικές 

λεπτοµέρειές της. ∆ηµιουργία ασφαλών προσβάσεων προς το κατάστρωµα της Σκάλας 

και εγκατάσταση κατάλληλου φωτισµού. 

Στις εργασίες αυτές προτείνεται επίσης να περιληφθεί και η αναδιευθέτηση του 

παραλιακού δρόµου, ώστε και τα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας να διέρχονται έξω από το 

χώρο της Σκάλας. Στην κατεύθυνση αυτή συνηγορεί και το γεγονός, ότι το ένα ρεύµα 

κυκλοφορίας που διέρχεται κάτω από την Σκάλα, έχει περιορισµούς σε ύψος, που δεν 

είναι συµβατή µε την λειτουργία της πόλης και κυρίως µε τον σύγχρονο Λιµένα που 

διαµορφώνεται στο Λαύριο.  

Κατόπιν των ανωτέρω, η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να ψηφίσει σχετικά. 

Για το θέµα δικαιούται να ψηφίσει και η Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής, κ. Ντούνα Παναγιώτα, η οποία έχει δικαίωµα 

ψήφου, καθόσον το θέµα αφορά την ∆ηµοτική Κοινότητα την οποία εκπροσωπεί, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 και της υπ’ αριθµ. 

49/74572/29.12.2010 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.∆. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  

 

Aφού έλαβε υπόψη του: 

� Την εισήγηση της κ. Προέδρου. 

� Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 4014/14-02-2012 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου 

Λαυρεωτικής. 

� Την υπ’ αριθµόν 1/2012 οριστική µελέτη µε τον τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής. 

� Τον κατατεθειµένο προϋπολογισµό του ανωτέρω έργου, ο οποίος ανέρχεται στο 

ποσό των 1.845.000 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

� Το αντικείµενο της µελέτης και τα προτεινόµενα έργα  

και µετά από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο, όπως 

καταγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την υπ’ αριθµ. 1/2012 οριστική µελέτη και τα τεύχη 

δηµοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ 

ΛΑΥΡΙΟΥ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής, προϋπολογισµού 1.845.000 € 

(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

 

Η Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής, κ. 

Ντούνα Παναγιώτα, υπερψήφισε. 

 

Αναθέτει τα περαιτέρω στο ∆ήµαρχο κ. Λεβαντή Κωνσταντίνο. 

 

Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, πήρε αριθµό απόφασης 

29/2012 και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

 ΜΑΚΡΗ ΑΡΕΤΟΥΣΑ  
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