
Page 1 of 2 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΤΗΣ 12-07-2011  
 

Ημερομηνία συνεδρίασης : 12 Ιουλίου 2011 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Τρίτη, ώρα 13:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 11.07.2011 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 7 

Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσουνάκης Κυριάκος, Κατσίκης 

Κωνσταντίνος, Παπανικολάου Νικόλαος, Σαλίβερος Γεώργιος, Τσαπρούνης Μέγας, 

Παμφίλης Απόστολος 

Απόντα μέλη : - 

 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης ποσού 1.137.581,04 € που αφορά πληρωμή του 7ου 
λογαριασμού του έργου: «4ο Δημοτικό – 4ο Νηπιαγωγείο Κερατέας (αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων – γυμναστήριο)» 
Αρ. Απόφ.:86/2011    
     

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 1ο θέμα 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθορίζονται οι αρμοδιότητες 

της Οικονομικής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων είναι η έγκριση των δαπανών και η 

διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ακολούθως γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι πρέπει να γίνει 

η διάθεση πίστωσης ποσού 1.137.581,04 € από ΕΣΠΑ για την πληρωμή του 7ου 

λογαριασμού του έργου: «4ο Δημοτικό Σχολείο – 4ο Νηπιαγωγείο Κερατέας (αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων – γυμναστήριο)», προκειμένου να προχωρήσει το έργο και να 

ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο.  

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

άρθρου 72 του Ν.3852/2010   
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.137.581,04 euro σε βάρος του ΚΑ 30-

7311.014 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου έτους 2011 για την πληρωμή του  

7ου λογαριασμού του έργου: «4ο Δημοτικό Σχολείο – 4ο Νηπιαγωγείο Κερατέας 

(αίθουσα πολλαπλών χρήσεων – γυμναστήριο)». 
 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο Πρόεδρος   

 
 
 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 

                         Τα Μέλη 
Κατσουνάκης Κυριάκος 

 

Κατσίκης Κωνσταντίνος 

 

Παπανικολάου Νικόλαος  

 

Σαλίβερος Γεώργιος 

 

Τσαπρούνης Μέγας 

 

 Παμφίλης Απόστολος        
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