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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  1 1 η ς  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
ΤΗΣ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 2 Ιουνίου 2017 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 15:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 29.05.2017 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 4 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Αναστάσιος Αντωνίου, Ευαγγελία Βελετάκου, Παναγιώτης 
Τσίκλος 

Απόντα μέλη  : 3 
Ιωάννης Συρίγος, Ιωάννης Παρασκευής, Κωνσταντίνος Λεβαντής 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 για την πληρωμή δαπανών μέσω πάγιας 
προκαταβολής 
Αρ. Απόφ.: 126/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 1ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010 για την πληρωμή δαπανών μέσω πάγιας προκαταβολής». 

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

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

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

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

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

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Τα 
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μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να συζητηθεί 
πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 
9194/02.06.2017 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών, όπου 
αναφέρονται τα ακόλουθα:  

Με την υπ’ αριθμ.41/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής έγινε η σύσταση 

πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2017, ο ορισμός υπολόγου 

υπαλλήλου για τη διαχείρισή της και καθορίστηκαν οι ΚΑ δαπανών σε βάρος των οποίων θα επιτρέπονται 

οι πληρωμές από την πάγια προκαταβολή. 

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. 

Προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα κατά την καταχώρηση των τιμολογίων που 

πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, κρίνεται αναγκαία η εκ των προτέρων διάθεση πιστώσεων και 

η δέσμευση ποσών σε βάρος των ΚΑ για τους οποίους μπορούν να πραγματοποιούνται δαπάνες, 

σύμφωνα με την αριθμ.41/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων σε 

βάρος των ΚΑ δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, όπως 

αναφέρονται κατωτέρω: 

Κ.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 
00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 800,00 € 
20-6262.002  Εργασίες καθαρισμού ενότητας Λαυρίου 500,00 € 
30-6662.001 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού 1.000,00 € 
30-6262.007 Συντήρηση και διαμόρφωση κοινοχρήστων ΔΕ Λαυρίου 600,00 € 
30-6262.008 Συντήρηση και διαμόρφωση κοινοχρήστων ΔΕ Κερατέας 600,00 € 
30-6414.002 Μεταφορές εν γένει 600,00 € 
35-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 500,00 € 

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.41/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 
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− την αριθμ. πρωτ: 9194/02.06.2017 εισήγηση  του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & 
Προμηθειών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 
αποφασίζει  ομόφωνα  

την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, για 
την πληρωμή δαπανών μέσω πάγιας προκαταβολής, όπως αναφέρονται ακολούθως: 

Κ.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 
00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 800,00 € 
20-6262.002  Εργασίες καθαρισμού ενότητας Λαυρίου 500,00 € 
30-6662.001 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού 1.000,00 € 
30-6262.007 Συντήρηση και διαμόρφωση κοινοχρήστων ΔΕ Λαυρίου 600,00 € 
30-6262.008 Συντήρηση και διαμόρφωση κοινοχρήστων ΔΕ Κερατέας 600,00 € 
30-6414.002 Μεταφορές εν γένει 600,00 € 
35-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 500,00 € 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την  από 11.05.2017 τακτική αγωγή της εταιρείας «Γ. 
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ – Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου 
Αρ. Απόφ.: 127/2017 

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

από 11.05.2017 τακτική αγωγή της εταιρείας ‘’Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ – Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ’’ 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Στις 12 Μαΐου 2017 και με αριθμ. πρωτ: 7837/12.05.2017 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η από 

05.05.2017 τακτική αγωγή αποζημιώσεως της εταιρείας «Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ – Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, με την οποία ζητά την καταβολή ποσού 13.415,06 ευρώ, 
νομιμοτόκως από την επομένη της παρέλευσης του μηνός της πιστώσεως του τιμήματος, από της 
εκδόσεως κάθε τιμολογίου για την πώληση αγαθών και για την παροχή υπηρεσιών, άλλως, από της 
επιδόσεως της αγωγής και μέχρι εξοφλήσεως. 

Το ποσό αυτό αφορά την αμοιβή της εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των 
οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής, με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 30416 (καλαθοφόρο), 
ΚΗΙ 3088 (φορτηγό), ΚΗΟ 6050 (φορτηγό), ΚΗΙ 7310 (φορτηγό), ΚΗΟ 6040 (απορριμματοφόρο), καθώς 
και για την πώληση των απαιτούμενων ανταλλακτικών. 

Στην υπ’ αριθμ. πρωτ: 8011/16.05.2017 εισήγηση – γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του 
Δήμου σχετικά με το θέμα, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα ακόλουθα: 
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«… Σημειωτέον, ότι το ως άνω αιτούμενο ποσό έχει εγκριθεί από την αριθμ.21128/23.12.2016 

απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων και αυτή από την αριθμ.260/2016 

αντίστοιχη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

Επειδή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, πληροφορούμαι ότι έχουν γίνει πράγματι οι 

εργασίες που αναφέρονται στην αγωγή και απλώς δεν πληρώθηκαν ελλείψει αντιστοίχων κονδυλίων στον 

κατάλληλο κωδικό, παρακαλώ μα μου γνωρίσετε την πορεία που πρέπει να ακολουθήσω. 

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

…Μετά τις τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από 1/1/2016, για την εκδίκαση της 

εν λόγω αγωγής, δεν προβλέπεται προφορική διαδικασία στο ακροατήριο (εξέταση μαρτύρων, κλπ), ούτε 

υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναβολής εκδικάσεως της υποθέσεως, αλλ’ αντιθέτως 

υφίσταται υποχρέωση καταθέσεως φακέλου με προτάσεις και στοιχεία, εντός προθεσμίας 100 ημερών 

από της καταθέσεως στο δικαστήριο της αγωγής…». 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ανέφερε ότι επειδή η απαίτηση της εταιρείας προκύπτει από τα 
εκδοθέντα τιμολόγια και πιθανολογείται η μη ευδοκίμηση άσκησης ενδίκων μέσων από το Δήμο, αφού 
τα ανωτέρω έχουν πράγματι εκτελεστεί, πρότεινε να μην καταθέσει ο Δήμος προτάσεις για την 
αντίκρουση της αγωγής, εφόσον δεν υπάρχει λόγος αντιδικίας και προς αποφυγή περαιτέρω δικαστικών 
διενέξεων και καταβολής επιπρόσθετων δικαστικών εξόδων, υπό τον όρο της πλήρους και ολοσχερούς 
εξόφλησης του με την καταβολή μόνο του κεφαλαίου της αγωγής. 

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 05.05.2017 αγωγής (ΓΑΚ:1554/2017, ΕΑΚ: 18/2017) της εταιρείας «Γ. 
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ – Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ο.Ε.». 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων (ανακοπή και αίτηση αναστολής 
εκτέλεσης) του Δήμου Λαυρεωτικής κατά της υπ’ αριθμ.20/2017 διαταγής πληρωμής που 
εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Λαυρίου (υπόθεση Χρήστου Γαϊτανάρου) 
Αρ. Απόφ.: 128/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «άσκησης ή μη ενδίκων μέσων 
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(ανακοπή και αίτηση αναστολής εκτέλεσης) του Δήμου Λαυρεωτικής κατά της υπ’ αριθμ.20/2017 διαταγής 

πληρωμής που εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Λαυρίου (υπόθεση Χρήστου Γαϊτανάρου)», έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Ο κος Χρήστος Γαϊτανάρος του Αναστασίου, έμπορος, με την από 27.04.2017 αίτησή του, που 
υπέβαλε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, πέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθμ.20/2017 διαταγής 
πληρωμής εναντίον του Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία ο Δήμος διατάσσεται να του καταβάλει τα 
κατωτέρω ποσά: 

1. Για επιδικασθέν κεφάλαιο 11.025,72 ευρώ. 
2. Για νομίμους τόκους του κεφαλαίου από την επομένη της παρέλευσης της χορηγηθείσας 

πίστωσης των 10 ημερών από της εκδόσεως του δελτίου αποστολής – τιμολογίου (για την 
πώληση αγαθών) μέχρι την ημέρα έκδοσης της διαταγής πληρωμής, 1.358,98 ευρώ. 

3. Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 280,00 ευρώ. 
4. Για σύνταξη επιταγής 280,00 ευρώ. 
5. Για έκδοση ακριβούς αντιγράφου εξ απογράφου μετά των αντιγραφικών δικαιωμάτων, 

επίδοση τούτου και οδοιπορικά 150,00 ευρώ 
Συνολικά: 13.094,70 ευρώ, νομίμως εντόκως από της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής μέχρι 

εξοφλήσεως. 
 Η ανωτέρω διαταγή πληρωμής κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής στις 23 Μαΐου 2017 και 

πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 8478/23.05.2017. 
Από την ανάγνωση της διαταγής πληρωμής, προκύπτει ότι στις 07.01.2016 ο αιτών με το υπ’ 

αριθμ.298/07.01.2016 δελτίο αποστολής – τιμολόγιο (πώλησης αγαθών), ποσού 11.025,72 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%), πώλησε και παρέδωσε στο Δήμο Λαυρεωτικής εμπόρευμα 
«Ε102 περίφραξη ίσια 83 τ.μ.», για τις παιδικές χαρές αντί του μεταξύ τους συμφωνηθέντος τιμήματος, 
καταβλητέου στην Οικονομική Υπηρεσία του Δημαρχείου Λαυρίου με πίστωση 10 ημερών από την 
έκδοση του σχετικού δελτίου αποστολής - τιμολογίου. 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής παρέλαβε το εμπόρευμα δια του νομίμου εκπροσώπου του και υπέγραψε 
το ανωτέρω Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο, επιβεβαιώνοντας έτσι την παράδοση και παραλαβή του 
εμπορεύματος, καθώς και το συμφωνηθέν τίμημά του. 

Σύμφωνα με το νόμο ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ασκήσει το ένδικο μέσο της ανακοπής κατά 
της διαταγής πληρωμής μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοση αυτής, 
η ευδοκίμηση, ωστόσο, του οποίου είναι αμφίβολη, καθώς ο Δήμος Λαυρεωτικής παρέλαβε το 
εμπόρευμα. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, αρμόδιο όργανο να αποφασίσει 
σχετικά με την άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της ανακοπής κατά της ανωτέρω διαταγής πληρωμής 
είναι η Οικονομική Επιτροπή. 
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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, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
να μην ασκηθεί ανακοπή κατά της υπ’ αριθμ.20/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, 
με την οποία ο Δήμος Λαυρεωτικής διατάσσεται να καταβάλει στον κο Χρήστο Γαϊτανάρο του 
Αναστασίου, το ποσό των 13.094,70 ευρώ, νομίμως εντόκως από την ημέρα επίδοσης της διαταγής 
πληρωμής μέχρις εξοφλήσεως. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «παροχή 
γενικών υπηρεσιών για την κατάρτιση ψηφιακής ταυτότητας κοινοχρήστων χώρων οικισμών 
Λαυρίου, Λεγραινών και Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 129/2017 

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 την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’παροχή γενικών υπηρεσιών για την κατάρτιση ψηφιακής 

ταυτότητας κοινοχρήστων χώρων οικισμών Λαυρίου, Λεγραινών και Κερατέας 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.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ.23/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «παροχή γενικών 
υπηρεσιών για την κατάρτιση ψηφιακής ταυτότητας κοινοχρήστων χώρων οικισμών Λαυρίου, 
Λεγραινών και Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ006184707 2017-05-15. 
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− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 30-
7425.032 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 72 του Ν.3852/2010,  

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

− την υπ’ αριθμ.23/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 24.800,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «παροχή γενικών 
υπηρεσιών για την κατάρτιση ψηφιακής ταυτότητας κοινοχρήστων χώρων οικισμών Λαυρίου, 
Λεγραινών και Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 24.800,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7425.032 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «παροχή υπηρεσιών ψηφιακής καταγραφής 
κοινοχρήστων χώρων πόλεων Κερατέας, Λαυρίου και Λεγραινών».  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «συντήρηση – 
αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας» 
Αρ. Απόφ.: 130/2017 

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 την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’συντήρηση – αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού Τεχνικής 

Υπηρεσίας’’», 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.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 
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− Την υπ’ αριθμ.24/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «συντήρηση – 
αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 
ΑΔΑΜ: 17REQ006193247 2017-05-17. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 30-7134 
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 72 του Ν.3852/2010,  

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

− την υπ’ αριθμ.24/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 3.248,80 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «συντήρηση – 
αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 3.248,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7134 του προϋπολογισμό εξόδων του 
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «ηλεκτρονικοί υπολογιστές – ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα & λογισμικά».  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας χρωμάτων 
για τη συντήρηση κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 
Αρ. Απόφ.: 131/2017 

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 διενέργεια της προμήθειας χρωμάτων για τη συντήρηση κτιρίων Δημοτικής Ενότητας 

Κερατέας», 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). 
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− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 4413/22.03.2017 υποβολή αιτήματος του Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, κου 
Αν. Αντωνίου σχετικά με την προμήθεια χρωμάτων. 

− Την υπ’ αριθμ.19/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «προμήθεια 
χρωμάτων για τη συντήρηση κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Κερατέας», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 
με ΑΔΑΜ: 17REQ006193794 2017-05-17. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 30-
6661.002 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 72 του Ν.3852/2010,  

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

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 4413/22.03.2017 υποβολή αιτήματος Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ.19/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 14.999,28 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας χρωμάτων για τη 
συντήρηση κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Κερατέας. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 14.999,28 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6661.002 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «προμήθεια χρωμάτων ΔΕ Κερατέας».  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας ελαστικών 
για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 132/2017 

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 διενέργεια της προμήθειας ελαστικών για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων και 

μηχανημάτων του 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 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 10 από 20 

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.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 8100/17.05.2017 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Κίνησης σχετικά με την 
προμήθεια ελαστικών για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 
Λαυρεωτικής, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ006198900 2017-05-17. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στους ΚΑ 15-
7135.002, 20-7135.001, 35-7135.002, 70-7135.002 του οποίου έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις. 

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: 8100/17.05.2017 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Κίνησης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 24.800,00 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας ελαστικών για την 
κάλυψη των αναγκών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 1.240,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-7135.002 και ποσού 23.560,00 ευρώ 
σε βάρος του ΚΑ 20-7135.001 του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 
2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας βάσεων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών υπολογιστών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 
Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 133/2017 

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 
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πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας βάσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών 

υπολογιστών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 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.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την αριθμ. πρωτ: 8161/18.05.2017 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Δημάρχου σχετικά με τη 
διενέργεια της προμήθειας βάσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών υπολογιστών, η οποία 
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ006253046 2017-05-29. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 10-7133 
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 αριθμ. πρωτ: 8161/18.05.2017 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Δημάρχου 

− και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
αποφασίζει  ομόφωνα  

(α) εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών, όπως αυτές αναφέρονται στο αριθμ. 
πρωτ: 8161/18.05.2017 πρωτογενές αίτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
(β)  εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.299,52 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας βάσεων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και οθονών υπολογιστών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής. 
(γ) διαθέτει πίστωση ποσού 1.299,52 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-7133 του προϋπολογισμό εξόδων του 
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, με τίτλο «έπιπλα – σκεύη».  
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ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας υλικών 
συστημάτων άρδευσης για τους χώρους πρασίνου στην πόλη της Κερατέας του Δήμου 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 134/2017 

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 διενέργεια της προμήθειας υλικών συστημάτων άρδευσης για τους χώρους πρασίνου 

στην πόλη της Κερατέας του 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.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 8331/22.05.2017 υποβολή αιτήματος του Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, κου 
Αν. Αντωνίου σχετικά με την προμήθεια υλικών και συσκευών για τα δίκτυα άρδευσης των χώρων 
πρασίνου εντός της πόλης της Κερατέας. 

− Την υπ’ αριθμ.26/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «προμήθεια υλικών 
συστημάτων άρδευσης για τους χώρους πρασίνου στην πόλη της Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής», 
η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ006231037 2017-05-24. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 35-
7135.001 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 72 του Ν.3852/2010,  

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

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 8331/22.05.2017 υποβολή αιτήματος Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ.26/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
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και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
αποφασίζει  ομόφωνα  

(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 2.300,20 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας υλικών συστημάτων 
άρδευσης για τους χώρους πρασίνου στην πόλη της Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 2.300,20 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-7135.001 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «λοιπός εξοπλισμός».  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο 
«χρωματισμοί Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.: 135/2017 

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 την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο ‘’χρωματισμοί Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας’’», 

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.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. 61/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε 
η α’ αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017. 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 2935/28.02.2017 αίτημα Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με τον 
ελαιοχρωματισμό του Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας. 

− Την υπ’ αριθμ.25/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «χρωματισμοί 
Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ006231915 
2017-05-24. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 10-
6261.002 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 
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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 υπ’ αριθμ. πρωτ: 2935/28.02.2017 αίτημα Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ.25/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 11.225,72 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «χρωματισμοί 
Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 11.225,72 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6261.002 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «συντήρηση – επισκευή Δημοτικού 
Καταστήματος Κερατέας».  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας επίπλων για 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 136/2017 

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 διενέργεια της προμήθειας επίπλων για την Τεχνική Υπηρεσία του 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.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. 27/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «προμήθεια 
επίπλων για την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 
ΑΔΑΜ: 17REQ006244997 2017-05-26. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 15 από 20 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 10-7133 
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 72 του Ν.3852/2010,  

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

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 27/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

− και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 2.132,80 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας επίπλων για τις ανάγκες 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 2.132,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-7133 του προϋπολογισμό εξόδων του 
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, με τίτλο «έπιπλα – σκεύη».  
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έκθεση πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Β’ 
κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου 
Αρ. Απόφ.: 137/2017 

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 «έκθεσης πεπραγμένων – 

διαχειριστικού απολογισμού (Β’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου», έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012): Ρυθμίσεις για την τοπική 
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 
2. Την υπ’ αριθμ. 158/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής σχετικά με την «Ίδρυση 

Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λαυρεωτικής και συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης που 
εποπτεύει τη λειτουργία του». 
3. Την υπ’ αριθμ 408/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής με θέμα «εισήγηση 

σχεδίου κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής». 
4. Την υπ’ αριθμ. 201/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με θέμα «ψήφιση 

κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής». 
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5. Το αριθμ.1/2016 πρακτικό της Διαχειριστικής Επιτροπής του Δημοτικού Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Λαυρεωτικής σχετικά με την έγκριση πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Α’ 
κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. 
6. Την υπ’ αριθμ.144/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

εγκρίθηκε η Έκθεση  πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Α’ κύκλου) του Δημοτικού 
Κοινωνικού Παντοπωλείου Λαυρεωτικής. 

7. Το αριθμ.2/2016 πρακτικό της Διαχειριστικής Επιτροπής του Δημοτικού Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Λαυρεωτικής σχετικά με την έγκριση του πίνακα δικαιούχων (Β’ κύκλου) των υπηρεσιών 
του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. 
8. Το αριθμ.1/2017 πρακτικό της Διαχειριστικής Επιτροπής του Δημοτικού Κοινωνικού 

Παντοπωλείου Λαυρεωτικής σχετικά με την έγκριση πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Β’ 
κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με το αριθμ. 
πρωτ:6697/27.04.2017 έγγραφό της, η Διαχειριστική Επιτροπή υπέβαλε την Έκθεση  πεπραγμένων – 
διαχειριστικού απολογισμού (Β’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, προκειμένου να 
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 158/2014 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

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 2 του Ν.4071/2012,  

− Την υπ’ αριθμ. 158/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 

− Την υπ’ αριθμ 408/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,  

− Την υπ’ αριθμ. 201/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,  

− Τα υπ’ αριθμ. 2/2016 και 1/2017 πρακτικά της Διαχειριστικής Επιτροπής του Δημοτικού Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Λαυρεωτικής 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει την Έκθεση  πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Β’ κύκλου) του Δημοτικού 
Κοινωνικού Παντοπωλείου Λαυρεωτικής, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω: 
 

Έκθεση Πεπραγμένων – Διαχειριστικού Απολογισμού Β΄ Κύκλου Δημοτικού Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Λαυρεωτικής 
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Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 158/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Λαυρεωτικής, ιδρύθηκε το κοινωνικό παντοπωλείο και συγκροτήθηκε Επιτροπή Διαχείρισης που 
εποπτεύει τη λειτουργία του. Στη συγκεκριμένη Επιτροπή προεδρεύει ο Δήμαρχος και μετέχουν Δημοτικοί 
Σύμβουλοι που έχουν οριστεί με την ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει μεριμνήσει για τη διάθεση κατάλληλων χώρων για τις ανάγκες 
στέγασης του κοινωνικού παντοπωλείου και στις δύο δημοτικές ενότητες. Για την περιοχή του Λαυρίου 
έχει επιλεγεί ισόγειο κτίσμα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής (Φωκίωνος Νέγρη) και για την περιοχή 
της Κερατέας, το ισόγειο του δημαρχιακού καταστήματος Κερατέας. 

Έχοντας ολοκληρωθεί με επιτυχία ο Β’ κύκλος διανομών σε ωφελούμενους δημότες μας, σκοπός 
της παρούσας έκθεσης είναι να παρουσιάσει ολοκληρωμένα και με σαφήνεια τα βήματα και τις ενέργειες 
που ακολουθήθηκαν από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Λαυρεωτικής.  

Ο Δήμος, για την έναρξη του Β’ κύκλου λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, τον Απρίλιο 
του 2016, μέσα από ανακοίνωση – πρόσκληση προς τους δημότες του, περιέγραφε τα ακριβή 
δικαιολογητικά που χρειάστηκε να υποβάλλουν οι δυνητικά δικαιούχοι, με βάση τα κριτήρια της υπ. αριθ.  
201/2014 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. 

Συγκεκριμένα τα δικαιολογητικά που ζητήθηκε να προσκομιστούν στις αρμόδιες υπηρεσίες ήταν 
τα εξής:  
 Η αίτηση του ενδιαφερομένου 
 Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια παραμονής (ανάλογα με την 

περίπτωση του ωφελούμενου) 
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  
 Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας 
 Κάρτα ανεργίας 
 Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας σε περίπτωση αναπηρίας  
 Μισθωτήριο Συμβόλαιο σε περίπτωση ενοικίασης οικίας. 

 
   Δυνητικά δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπωλείου είναι:  
 Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λαυρεωτικής 
 Ομογενείς μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λαυρεωτικής 
 Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Λαυρεωτικής και διαθέτουν άδεια 

παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο.  
 

Οι αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά των πολιτών υποβλήθηκαν στις υπηρεσίες 
πρωτόκολλου των δύο δημοτικών ενοτήτων και στα ΚΕΠ Λαυρίου και Κερατέας από 01/04/2016 έως και 
την 15/05/2016.  
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Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής (τμήμα προμηθειών), προέβη σε πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να προβεί σε προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του 
κοινωνικού παντοπωλείου. Μέσω αυτής της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, κλήθηκαν προμηθευτές να 
υποβάλουν τις οικονομικές τους προσφορές με τις νόμιμες διαδικασίες στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 
Δήμου. Υπήρχε πρόβλεψη στον Κ.Α εξόδων 15-6472.002 οικονομικού έτους 2016. Η ανάθεση 
πραγματοποιήθηκε ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19000/18-11-2016  σχετική  πρόσκληση υποβολής 
προσφορών, καθώς και την 654/2016 (αρ. πρωτ:17281/19.10.2016) διακήρυξη διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

Στη συνέχεια οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου με βάση τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί με την 
απόφαση 201/2014 του δημοτικού συμβουλίου, δημιούργησαν τη λίστα ωφελούμενων, οι οποίοι για το 
διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2016 έως το Μάρτιο του 2017 έλαβαν έξι (6) φορές αντίστοιχα πακέτα 
τροφίμων (Β’ κύκλος λειτουργίας δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου). 

Βασικό κριτήριο για την ένταξη των ατόμων και των οικογενειών ήταν η διαπίστωση της απορίας 
σε συνδυασμό με την εξέταση και άλλων κοινωνικών κριτηρίων.  

Με την 2/2016 απόφασή της (επισυνάπτεται η απόφαση και η συνημμένη σχετική λίστα των 
ωφελούμενων, η Διαχειριστική Επιτροπή του Κοινωνικού Παντοπωλείου προχώρησε στη διαμόρφωση 
και έγκριση των ωφελούμενων  που θα συμμετείχαν στο πρόγραμμα του κοινωνικού παντοπωλείου. 

Στη συνέχεια οι δικαιούχοι ειδοποιήθηκαν τηλεφωνικά από υπαλλήλους του δήμου, ώστε να τους 
γνωστοποιηθεί η ημερομηνία διανομής των τροφίμων και ο τόπος διανομής. Αυτό επαναλαμβανόταν 
κάθε μήνα πριν την εκάστοτε διανομή. Να σημειωθεί ότι, έγινε συντονισμένη προσπάθεια από τις 
υπηρεσίες, ώστε οι ωφελούμενοι να αποτελούν αρχηγούς οικογένειας και να αποφεύγεται η επιλογή 2 
ατόμων από την ίδια οικογένεια ως ωφελουμένων, προκειμένου να ανακουφιστούν όσο το δυνατόν 
περισσότερες οικογένειες. 

Τον μήνα Σεπτέμβριο του 2016 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διανομή τροφίμων, η 2η 
πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβρη του 2016, η 3η το Νοέμβριο του 2016, η 4η τέλος Δεκεμβρίου του 2016, 
η 5η το Φεβρουάριο του 2017 και η 6η αρχές Μαρτίου του 2017, ενώ ενδιάμεσα γινόταν διανομή τροφίμων 
στα πλαίσια πιλοτικού επισιτιστικού προγράμματος από την Περιφέρεια στα πλαίσια του οποίου 
διανεμήθηκαν τρόφιμα σε 836 οικογένειες. Οι λίστες της κάθε διανομής με τις υπογραφές των δικαιούχων 
κρατούνται στα αρχεία των αρμοδίων υπαλλήλων και έχουν κοινοποιηθεί στην Περιφέρεια. Να 
σημειωθεί ότι, τον Ιανουάριο του 2017 δεν έγινε η καθιερωμένη διανομή, καθώς δεν είχαν ολοκληρωθεί 
οι απαραίτητες διαδικασίες του δεύτερου διαγωνισμού τροφίμων και έτσι οι υπηρεσίες του Δήμου μας 
δεν είχαν προμηθευτεί ακόμη τα τρόφιμα.  

Το Δεκέμβριο του 2016 όμως, εκτός από την καθιερωμένη διανομή των ειδών του Παντοπωλείου, ο 
Δήμος προέβη σε συνολική προμήθεια 1.225kg κατεψυγμένης γαλοπούλας, την οποία διένειμε στους 
ωφελούμενους, στο πλαίσιο των εορτών των Χριστουγέννων. 
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Όσο αφορά στην ποσότητα τροφίμων που αποφασίστηκε, για λειτουργικούς λόγους, να γίνει ένα 
ενιαίο πακέτο διανομής για όλους τους δικαιούχους (και όχι Α και Β πακέτο, όπως ήταν στον Α’ κύκλο). 
Έτσι, από τη 2η διανομή του Β΄ κύκλου και έπειτα, διαμορφώθηκε στη μία τσάντα, η οποία αποτελούνταν 
από: 

• 2ltr λάδι 

• 1kg ζάχαρη 

• 1kg αλεύρι 

• 2kg φασόλια 

• 1kg φακές 

• 1kg ρύζι  

• 6 πακέτα μακαρόνια 

• 3 τεμάχια τοματοχυμό  

• 6 κουτιά γάλα εβαπορέ 
      Αριθμητικά οι ποσότητες που αγοράστηκαν από το Δήμο και διανεμήθηκαν κατά τον β’ κύκλο 
λειτουργίας (6 διανομές) του δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου στους 280 ωφελούμενους-αρχηγούς 
οικογενειών σε όλο το δήμο ήταν:  

• μακαρόνια            10.080 τεμάχια των 500 gr 

• ελαιόλαδο             1680 τεμάχια των 2 lt 

• φασόλια                1.680 τεμάχια των 2kg 

• τοματοχυμός         5.040 τεμάχια των 500 gr 

• γάλα  εβαπορέ      10.080 τεμάχια των 410 gr 

• αλεύρι                   1.680 τεμάχια του  1kg 

• ζάχαρη                  1.680 τεμάχια του  1kg 

• φακές                    1.680 τεμάχια του  1kg  

• ρύζι                       1.680 τεμάχια του  1kg 
Το Κοινωνικό μας Παντοπωλείο πέτυχε παράλληλα με τις διανομές και χορηγία, έτσι ώστε να 

ενισχύσει την ποσότητα των καθιερωμένων προϊόντων του. Συγκεκριμένα, η Δημόσια Επιχείρηση 
Αερίου (Δ.ΕΠ.Α. ΑΕ), στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που διέπει τη λειτουργία της,  
εξασφάλισε τη χορηγία σε ορισμένα προϊόντα παντοπωλείου, για 2 διανομές κατά τη διάρκεια του Β’ 
κύκλου. Τα συμπληρωματικά αυτά προϊόντα ήταν: ρύζι καρολίνα, ρύζι γλασέ, φακές, φασόλια και 
ηλιέλαιο.  

Μετά την ολοκλήρωση της β΄ φάσης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου ακολούθησε τρίτη 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δυνητικά δικαιούχους της γ’ φάσης του κοινωνικού 
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παντοπωλείου, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του 
Δήμου. 
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 158/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής. 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Αναστάσιος Αντωνίου 
 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Παναγιώτης Τσίκλος 
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