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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

της 31 Δεκεμβρίου 2013  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 31 Δεκεμβρίου 2013 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Τρίτη, ώρα 11:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 27.12.2013 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 7 

Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, 

Παπανικολάου Νικόλαος, Κατσουνάκης Κυριάκος, Σαλίβερος Γεώργιος,  Λουκάς 

Δημήτρης, Παμφίλης Απόστολος 

Απόντα μέλη : - 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:213/2013 

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 Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής» 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το ΔΥ/27.12.2013 έγγραφο της 

Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας, στο οποίο αναφέρονται τα κατωτέρω: 

          «Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση 

Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 

«σύστασης πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες» και τις 

διατάξεις του Νόμου 3463/2006, άρθρο 173, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις 

δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και αναφέρονται αναλυτικά 

στο συνημμένο πίνακα». 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006, 
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− Την ΔΥ/27.12.2013 εισήγηση της Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας 

Λαυρεωτικής, 

− Την υπ’ αριθμ.23/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας 

προκαταβολής, 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της 

Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ 

1.  Λιούμης Σπύρος 13/15.12.2013 Συντήρηση οδικού δικτύου 
Δήμου Λαυρεωτικής 393,60 30-7333.006 

2.  Λιούμης Σπύρος 14/24.12.2013 Συντήρηση οδικού δικτύου 
Δήμου Λαυρεωτικής 399,75 30-7333.006 

3.  Λιάπης Γεώργιος 5/18.12.2013 Συντήρηση οδικού δικτύου 
Δήμου Λαυρεωτικής 393,60 30-7333.006 

4.  Βερβέρη Αριστέα 3086/30.12.2013 Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας 392,38 20-6634 

5.  
Κατσιβαρδά – Δρίβα 
Αγγελική 42/30.12.2013 Φωτοτυπίες σχεδίων 369,00 10-6615.001 

ΣΥΝΟΛΟ 1948,33  

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας 
Κερατέας 
Αρ. Απόφ.:214/2013 

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 Δημοτικής Ενότητας Κερατέας» 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το ΔΥ/27.12.2013 έγγραφο του 

Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 

          «Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση 

Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 

«σύστασης πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες» και τις 

διατάξεις του Νόμου 3463/2006, άρθρο 173, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις 

δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και αναφέρονται αναλυτικά 

στο συνημμένο πίνακα». 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 
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− Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006, 

− Τις  διατάξεις  του άρθρου 35  του  από  17/5-15/6/1959  Β.Δ.  «Περί  Οικονομικής 

− Διοικήσεως & Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 

− Την ΔΥ/27.12.2013 εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 

και τα συνημμένα σε αυτή αντίγραφα παραστατικών, 

− Την υπ’ αριθμ.23/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας 

προκαταβολής, 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της 

Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων, όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στη συνέχεια: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ 

1 Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας 

Γραμμάτιο 
είσπραξης ΕΤΕ 

4880325/30.12.13 

Πληρωμή 
ποσοστού 
ανταπόδοσης υπέρ 
ΤΕΕ για ρύθμιση 
αυθαιρέτων 

15,00 30-7336.009 

2 Βερβέρη Αριστέα 3085/30.12.13 Προμήθεια ειδών 
ένδυσης 393,27 20-6061 

3 Κανατούρη Αικατερίνη 130/18.12.2013 
Έγγραφο 
αναγκαστικής 
κατάσχεσης 

197,52 00-6494 

4 Κανατούρη Αικατερίνη 129/18.12.2013 
Έγγραφο 
αναγκαστικής 
κατάσχεσης 

202,02 00-6492 

5 Μαθιόπουλος 
Ηρακλής 132/17.12.2013 Έγγραφο 

κατασχέσεων 188,02 00-6494 

6 Δ. Τυροβολάς ΑΕ 2034/18.12.2013 
Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού 
υλικού 

150,00 20-7131.003 

7 Μακροδημήτρης 
Αθανάσιος 3139/27.12.2013 Προμήθεια λοιπού 

εξοπλισμού 367,77 20-7135.002 

ΣΥΝΟΛΟ 1513,60  

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.:215/2013 

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 Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
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Κωνσταντίνου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το 

ΔΥ/27.12.2013 έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας, στο οποίο αναφέρονται τα 

κατωτέρω: 

          «Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση 

Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 

«σύστασης πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες» και τις 

διατάξεις του Νόμου 3463/2006, άρθρο 173, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις 

δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και αναφέρονται αναλυτικά 

στο συνημμένο πίνακα». 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006, 

− Τις  διατάξεις  του άρθρου 35  του  από  17/5-15/6/1959  Β.Δ.  «Περί  Οικονομικής 

− Διοικήσεως & Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 

− Την ΔΥ/27.12.2013 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 

Κωνσταντίνου και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών, 

− Την υπ’ αριθμ.23/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας 

προκαταβολής, 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της 

Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ 

ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3137/19.12.2013 Προμήθεια ειδών 

καθαριότητας 365,31 20-6634 

ΠΟΡΤΑΡΑΚΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 66/15.12.2013 Προμήθεια φρεατίου 246,00 25-6662.003 

ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 461/17.12.2013 

Συντήρηση – επισκευή 
οδικού δικτύου Αγίου 
Κωνσταντίνου 

369,00
` 30-7333.006 

ΣΥΝΟΛΟ 980,31 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων 
προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013 
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Αρ. Απόφ.:216/2013 
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 

εκτός ημερήσιας διάταξης περί «ψήφισης (διάθεσης) πιστώσεων προϋπολογισμού 

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2013 και ζήτησε να 

ψηφίσουν σχετικά με την συζήτηση του ανωτέρω θέματος, το οποίο δεν 

περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το θέμα 

μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής ότι στις 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. 

Με βάση τα ανωτέρω η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το 

ΔΥ/30.12.2013 έγγραφό της ζητά την έγκριση της διάθεσης πιστώσεων που είναι 

εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2013. 

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

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, καθώς και το ΔΥ/30.12.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Α/Α Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝ
Η ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Α.Υ. 

1 20-6211 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας 

822.000,00 27.000,00 Α-1505 

2 80-8231.004 Ασφαλιστικές εισφορές ΤΥΔΚΥ 
εργαζομένων 381.500,00 21.500,00 Α-1519 

3 80-8231.015 Ασφαλιστικές εισφορές ΤΕΑΔΥ – 
ΤΑΔΚΥ εργαζομένων 82.500,00 2.500,00 Α-1520 
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ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Απόδοση λογαριασμού και έγκριση 
δαπάνης για τα χρηματικά εντάλματα 318Α & 319Α/2013 
Αρ. Απόφ.:217/2013 

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 

εκτός ημερήσιας διάταξης περί «απόδοση λογαριασμού και έγκριση δαπάνης για τα 

χρηματικά εντάλματα 318Α & 319Α/2013», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2013 και ζήτησε να ψηφίσουν 

σχετικά με την συζήτηση του ανωτέρω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην 

ημερήσια διάταξη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το θέμα 

μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής το ΔΥ/27.12.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το 

οποίο: 

«Με την υπ’ αριθμ. 204/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση 

της πίστωσης ποσού 188,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6411 και ποσού 900,00 ευρώ 

σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2013, προκειμένου να γίνει η πληρωμή των διοδίων της Αττικής 

Οδού. 

Με την ίδια απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής ο υπάλληλος του Δήμου, Χρήστος Μπογιατζόγλου, ΔΕ35 - 

Δενδροκηπουρών, με βαθμό Γ’. 

Τέλος, στην ίδια απόφαση ορίστηκε ότι η απόδοση του λογαριασμού θα πρέπει να 

γίνει εντός τριμήνου από την ημερομηνία λήψης της απόφασης, δηλαδή μέχρι την 

17.04.2014.  

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως 

αποδεικτικά για την κίνηση των πληρωμών και τα οποία επισυνάπτονται και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 1.088,00 ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου 

από υπολόγου της διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του 

λογαριασμού». 

Η Οικονομική Επιτροπή 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 7 από 7 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις: 

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 

του από 17.05.59 Β.Δ/τος, 

− την υπ’ αριθμ.204/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το ΔΥ/27.12.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας, 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α - Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού έτσι όπως υποβλήθηκε από την Οικονομική 

Υπηρεσία του Δήμου μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Β - Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής Χρήστο Μπογιατζόγλου, 

ΔΕ35 - Δενδροκηπουρών, με βαθμό Γ’, από υπόλογο της διαχείρισης του ποσού των 

1.088,00 ευρώ, το οποίο είχε διατεθεί για την πληρωμή των διοδίων της Αττικής 

Οδού.   

 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 
Ο Πρόεδρος  

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Κατσίκης Κωνσταντίνος 

 

Παπανικολάου Νικόλαος 

 

Κατσουνάκης Κυριάκος 

 

Σαλίβερος Γιώργος 

 

Λουκάς Δημήτριος 

 

Παμφίλης Απόστολος 
 
 
 
 


	ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

