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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  1 3 η ς  T A K T I K Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 3 Ιουνίου 2016  
Ημερομηνία συνεδρίασης  : 3 Ιουνίου 2016 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 19:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 30.05.2016 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Ηλίας 
Στουραΐτης, Παναγιώτης Τσίκλος   
Απόντα μέλη  : 2 
Κωνσταντίνος Λεβαντής, Λάμπρος Μπουκουβάλας 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 85/2016 

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 πιστώσεων 

προϋπολογισμού έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010», 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, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το ΔΥ/03.06.2016 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες 
στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
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αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010, καθώς και το ΔΥ/03.06.2016 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 προϋπολογισμού έτους 2016, όπως αναφέρονται ακολούθως: 

Α/Α Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΥ/ΜΟΥ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Α.Υ. 

1 15-6474.002  Έξοδα Κοινωνικού Παντοπωλείου 
(απόφαση Δημάρχου 135/2016) 73.800,00 € 5.800,00 € 549 

2 10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & 
ευπρεπισμού 10.000,00 € 3.000,00 € 550 

3 30-6662.003 Προμήθεια υλικών συντήρησης 
εγκαταστάσεων του Δήμου 20.000,00 € 6.076,00 € 551 

4 30-6261.004 
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη 
συντήρηση σχολείων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

27.200,00 € 1.375,00 € 552 

5 30-7425.021 Εργασίες διεκπεραίωσης καταβληθέντων 
προστίμων πολεοδομίας 12.300,00 € 12.276,00 € 553 

6 15-7131.004 Προμήθεια & τοποθέτηση κλιματιστικού 
μηχανήματος στο ΚΑΠΗ Λαυρίου 15.000,00 € 3.410,00 € 554 

7 35-6262.002 Συντήρηση χώρων πρασίνου της Δ.Ε. 
Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής 24.600,00 € 24.552,00 € 555 

8 15-7331.002 Συντήρηση κτιρίου Κέντρου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου 10.000,00 € 7.192,00 € 556 

9 20-7135.006 
Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις 
ανάγκες των συνεργείων καθαριότητας & 
ηλεκτροφωτισμού 

3.000,00 € 700,00 € 557 

10 30-6261.004 Εργασίες συντήρησης δαπέδων σχολείων 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 27.200,00 € 2.480,00 € 558 

11 20-6265.001 Επισκευή & συντήρηση μεταλλικών κάδων 
απορριμμάτων 10.000,00 € 4.096,00 € 559 

12 15-6261.001 Συντήρηση κτηρίου Παλαιού Δημαρχείου 
Λαυρίου 45.000,00 € 3.850,00 € 560 

   ΣΥΝΟΛΟ   74.807,00 €   
 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής 47Α, 48Α και 49Α/2016 
που εκδόθηκαν με την υπ’ αριθμ.38/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.:86/2016   

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 «απόδοσης λογαριασμού για τα 
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χρηματικά εντάλματα προπληρωμής 47Α, 48Α και 49Α/2016 που εκδόθηκαν με την υπ’ αριθμ.38/2016 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τη 
ΔΥ/30.05.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ.38/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης 

(ι) ποσού 177,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6323 (ΑΑΥ: 374/2016), (ιι) ποσού 2.593,70 ευρώ σε βάρος 

ΚΑ 20-6323 (ΑΑΥ: 380/2016), (ιιι) ποσού 248,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70-6323 (ΑΑΥ: 441/2016) του 

προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, προκειμένου ο Δήμος να 

προβεί στον έλεγχο ΚΤΕΟ δημοτικών οχημάτων. 

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

προπληρωμής ο υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνος Καραμπάτσος, ΔΕ Τεχνικών 

Ηλεκτρ/κων, με βαθμό Δ’. Τέλος, στην ίδια απόφαση ορίστηκε ότι η απόδοση του λογαριασμού θα πρέπει 

να γίνει μέχρι την 11.06.2016.  

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 τα ακόλουθα ποσά: 

− Από τον ΚΑ 10-6323 (ΧΕΠ 47Α) ποσό 168,00 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 9,00 ευρώ 

επιστράφηκε με το γραμμάτιο 339/2016. 

− Από τον ΚΑ 20-6323 (ΧΕΠ 48Α) ποσό 605,00 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 1.988,70 ευρώ 

επιστράφηκε με το γραμμάτιο 340/2016. 

− Από τον ΚΑ 70-6323 (ΧΕΠ 49Α) ποσό 244,00 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 4,00 ευρώ 

επιστράφηκε με το γραμμάτιο 341/2016. 

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 
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 και των άρθρων 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 Β.Δ/τος 

− την υπ’ αριθμ.38/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− τη ΔΥ/30.05.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής 47Α, 48Α και 49Α/2016, 
έτσι όπως υποβλήθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, 
τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
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Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνο Καραμπάτσο, ΔΕ Τεχνικών 
Ηλεκτρ/κων,  από υπόλογο του ποσού που του είχε δοθεί για την πληρωμή ΚΤΕΟ. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη αιτήσεως για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος 
αποζημίωσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης 
Αρ. Απόφ.: 87/2016 

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 αιτήσεως για τον 

καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης», έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 8238/30.05.2016 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου 
του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 
     «Την  19/5/2016  κοινοποιήθηκε  στο Δήμο  η υπ’ αριθ. 163/2016 απόφαση του Μονομελούς  Εφετείου 

Αθηνών (2ο Τμήμα - Δημόσιο), με την οποία  έγινε δεκτή  για την αναγνώριση δικαιούχων και  εν μέρει 

δεκτή για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημιώσεως,  η  αίτηση  των:  Ελένης συζ. 

Κων/νου Πρίφτη, το γένος Γεωργίου Παπανικολάου και  Αναστασίας χας Παναγιώτη Αντωνίου, το γένος 

Γεωργίου Παπανικολάου,  με την οποία ζητούσαν  αφ’ ενός να καθορισθεί προσωρινή τιμή μονάδας 

αποζημιώσεως για την ρυμοτομηθείσα ιδιοκτησία τους, σε εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης 

Κερατέας (Ο.Τ. 247) και αφ’ ετέρου να αναγνωρισθούν δικαιούχοι της καθορισθησομένης 

αποζημιώσεως.      

Με την αίτησή τους οι ανωτέρω ενδιαφερόμενες ζητούσαν να καθορισθεί η προσωρινή τιμή μονάδας 

αποζημιώσεως για την ρυμοτομηθείσα ιδιοκτησία τους στο ποσό των 450 ευρώ/μ2 και  ο Δήμος  με 

ανταίτησή του στο ποσό των  100 ευρώ/μ2 . 

Τελικώς, η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημιώσεως καθορίσθηκε με την απόφαση του 

Δικαστηρίου, στο ποσό των 175,14 και 176,40 ευρώ /μ2 , αντίστοιχα για  τα  δύο ρυμοτομηθέντα τεμάχια 

της ιδιοκτησίας τους.    

Επειδή,  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 20 ν. 2882/2001 ΚΑΑΑ), μέσα σε τριάντα 

ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης του Μονομελούς Εφετείου για τον προσωρινό προσδιορισμό 

της αποζημίωσης, κάθε ενδιαφερόμενος  δικαιούται να ζητήσει τον οριστικό καθορισμό αυτής, πρέπει 

να αποφασίσει εγκαίρως  η Οικονομική Επιτροπή, ώστε σε θετική περίπτωση  να ασκηθεί εμπροθέσμως  

η σχετική αίτηση στο Τριμελές Εφετείο, με σκοπό  να μειωθεί η  ανωτέρω προσωρινή τιμή.  

Κατά την  άποψή μου δεν θα τελεσφορήσει η σχετική αίτηση, διότι δεν έχω στη διάθεσή μου  

πρόσφορα συγκριτικά στοιχεία  και με την προσωρινή τιμή  ήδη έχει ληφθεί υπ’ όψη  η αντικειμενική 

αξία.» 
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Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, αρμόδια για τη λήψη σχετικής απόφασης είναι η 
Οικονομική Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να αποφασίσει: 
(α) για την άσκηση ή μη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών αίτησης περί καθορισμού οριστικής 
τιμής μονάδος αποζημίωσης για τις ανωτέρω αναφερόμενες απαλλοτριούμενες εδαφικές εκτάσεις,  
(β) να εξουσιοδοτήσει το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής όπως ασκήσει ενώπιον του 
Τριμελούς Εφετείου Αθηνών την ως άνω αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης, να 
παραστεί και να  εκπροσωπήσει τον Δήμο στη συζήτηση αυτής κατά την ορισθησομένη δικάσιμο ή σε 
οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010, καθώς και το αριθμ. πρωτ: 8238/30.05.2016 εισηγητικό έγγραφο του Νομικού Συμβούλου 
του Δήμου Λαυρεωτικής 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
(α) την άσκηση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών αίτησης περί καθορισμού οριστικής τιμής 
μονάδος αποζημίωσης για τις ανωτέρω αναφερόμενες απαλλοτριούμενες εδαφικές εκτάσεις, στο Ο.Τ. 
247 πόλης Κερατέας, ιδιοκτησίας Ελένης συζ. Κωνσταντίνου Πρίφτη, το γένος Γεωργίου Παπανικολάου 
και Αναστασίας χας Παναγιώτη Αντωνίου, για τις οποίες έχει καθοριστεί ως προσωρινή τιμή μονάδος 
αποζημίωσης το ποσό των 175,14 και 176,40 ευρώ ανά τ.μ. 
(β) εξουσιοδοτεί το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Αλέξανδρο Τσώνο του Ηρακλή, όπως 
ασκήσει ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών την ως άνω αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής 
μονάδος αποζημίωσης, παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Λαυρεωτικής στη συζήτηση αυτής κατά 
την ορισθησομένη δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο. 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής 
Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.: 88/2016 

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 
«έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου». 

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 
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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 
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: 8469/02.06.2016 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου όπου 
αναφέρονται τα ακόλουθα:  

«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 υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2044/Β’/30.12.2010), 

− Την υπ’ αριθμ.24/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής, 

− Την αριθμ. πρωτ: 8469/02.06.2016 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών 
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 του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 

 ΕΞΟΔΩΝ  

1 Νικόλαος Μάνεσης 37/26.05.2016 Μεταφορά χόρτων, κλαριών από 
καθαρισμούς (Χάος – Νεράκι) 492,00 20-6262.003 

(ΑΑΥ: 493/2016) 

2 Νικόλαος Μάνεσης 36/25.05.2016 Μεταφορά χώματα (τούνελ 
Καμάριζας) 492,00 30-7333.006 

(ΑΑΥ: 492/2016) 
   ΣΥΝΟΛΟ 984,00  
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ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής 
(έγκριση της αριθμ. πρωτ: 8265/03.06.2016 απόφασης Επιτροπής Συντήρησης Οχημάτων) 
Αρ. Απόφ.: 89/2016 

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 2ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (έγκριση της αριθμ. πρωτ: 8265/03.06.2016 

απόφασης Επιτροπής Συντήρησης Οχημάτων)». 

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 
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 τα ακόλουθα:  
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί «παροχής οδηγιών για την 

εφαρμογή του ΠΔ 28/80», η διαδικασία για την επισκευή, συντήρηση, αγορά ανταλλακτικών των 
αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ κλπ, καθορίζεται από τις διατάξεις της αριθμ. 
3373/390/20-3-1975 απόφασης Υπουργού Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-
4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας.  

Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής δεν διαθέτει δικά του συνεργεία επισκευής 
αυτοκινήτων και έτσι η συντήρηση και επισκευή αυτών γίνεται σε ιδιωτικά συνεργεία. 

Για όλες τις απαραίτητες επισκευαστικές εργασίες καθώς και την προμήθεια των ανταλλακτικών 
εισηγείται η αρμόδια «Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων» η οποία συγκροτήθηκε με την 
υπ’ αριθμ.27/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής, λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο 
«δελτίο ή εντολή επιθεώρησης» που εκδίδει κάθε φορά το Γραφείο Κίνησης. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων με την αριθμ. πρωτ: 
8265/03.06.2016 απόφασής της, εισηγείται την συντήρηση και επισκευή των κάτωθι οχημάτων: 
ΜΕ 59553 Καθαριστής Ακτογραμμών 
Το όχημα στάλθηκε στην εταιρεία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. προκειμένου να γίνει κοστολόγηση 
των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
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Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 2.312,58 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται ως: 

ΕΡΓΑΣΙΑ:    719,20 ευρώ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  1.593,38 ευρώ 
Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 

σχετικά με την έγκριση της αριθμ. πρωτ: 8625/03.06.2016 απόφασης της Επιτροπής και τη διάθεση των 
πιστώσεων σε βάρος των σχετικών ΚΑ του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2016, προκειμένου να γίνει η επισκευή του οχήματος. 

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

− Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80, περί «εκτέλεσης έργων & προμηθειών των ΟΤΑ», 

− Την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί «παροχής οδηγιών για την εφαρμογή 
του ΠΔ 28/80», 

− Την υπ’ αριθμ. 3373/390/20-3-1975 απόφασης Υπουργού Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. 4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας, 

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

− Την αριθμ. πρωτ: 8625/03.06.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων και τη συνημμένη σε αυτή εντολή τεχνικής επιθεώρησης 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την  αριθμ. πρωτ: 8625/03.06.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων σχετικά με την επισκευή του ME 59553 Μηχανήματος Έργου (Καθαριστής Ακτογραμμών) του 
Δήμου Λαυρεωτικής. 
Β. Η δαπάνη συνολικού ποσού 2.312,58 ευρώ, θα βαρύνει τον ΚΑ 30-6263.001 του προϋπολογισμού 
δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016 (ΑΑΥ: 525/2016).   
Γ. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τη σχετική σύμβαση εκτέλεσης εργασιών επισκευής του 
οχήματος και προμήθειας ανταλλακτικών. 
Δ. Το σχετικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα της αναδόχου εταιρείας και με βάση τα νόμιμα 
δικαιολογητικά. Εκτός του ΦΠΑ, κάθε είδους φόροι, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν 
τον Ανάδοχο. 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 
1.500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 με τίτλο: «ταχυδρομικά τέλη» για την αποστολή 
αλληλογραφίας με ΕΛΤΑ 
Αρ. Απόφ.: 90/2016 
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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 έφερε προς συζήτηση το 3ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 με 

τίτλο: ‘’ταχυδρομικά τέλη’’ για την αποστολή αλληλογραφίας με ΕΛΤΑ». 

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 
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 τη 
ΔΥ/03.06.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
«Σας γνωρίζουμε ότι για την αποστολή αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του Δήμου μας μέσω ΕΛΤΑ 

κρίνεται αναγκαία  η καταβολή της δαπάνης του ποσού των 1.500,00 ευρώ στο όνομα μόνιμου 

υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3852/2010, σε 

συνδυασμό με τα άρθρα 32, 34,37 του από 17-5-59. 

Με την υπ’ αριθμ. 11/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού 

15.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.  

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 

1.500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221, στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, 

Αικατερίνης Κατσίγιαννη, ΔΕ Διοικητικού. 

Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού από την ανωτέρω αναφερόμενη υπάλληλο παρακαλούμε να 

ορισθεί τρίμηνη από την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος προπληρωμής». 

Στη συνέχεια, 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, 

− του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 
Β.Δ/τος, 
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− τη ΔΥ/03.06.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

− την υπ’ αριθμ.11/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής 
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 έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 
00-6221 με τίτλο: «ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016, 
για την αποστολή αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής. 
Β. Ορίζει ως υπόλογο την υπάλληλο του Δήμου, Αικατερίνη Κατσίγιαννη ΔΕ Διοικητικού.  
Γ. Η προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από την ανωτέρω υπάλληλο, ορίζεται τρεις (3) μήνες, 
ήτοι 3 Σεπτεμβρίου 2016. 
Δ. Η απόδοση του χρηματικού εντάλματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 του 
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ.208/2013 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.: 91/2016 

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 4ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«επικαιροποίησης της υπ’ αριθμ.208/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής». 

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 
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 τα ακόλουθα: 
Με την υπ’ αριθ.214/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η σύναψη 

σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας κατά τους όρους και τους ορισμούς του άρθρου 99 του Ν. 
3852/2010 με τους Δήμους Λαυρεωτικής, Μαρκόπουλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την 
από κοινού άσκηση των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών ορίων των εν λόγω Δήμων. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 11 από 13 

Βάση του υπ’ αριθ. πρωτ. 41294/30.10.2012 εγγράφου της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας 
Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, προκύπτει η αναγκαιότητα επαρκούς, ειδικής και πλήρους 
τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Λαυρεωτικής, 
Μαρκόπουλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση πολεοδομικών 
αρμοδιοτήτων  εντός των διοικητικών ορίων των εν λόγω Δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 
3852/2010, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τα οικονομικά δεδομένα και στοιχεία κάθε δήμου και αφετέρου 
την ελλιπή υλικοτεχνική υποδομή και το ανεπαρκές προσωπικό σε κάθε δήμο για τη μεμονωμένη άσκηση 
των εν λόγω αρμοδιοτήτων. 

Με την υπ’ αριθμ. 208/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η ανάθεση της 
σύνταξης του Σχεδίου της Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Λαυρεωτικής, 
Μαρκόπουλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση των πολεοδομικών 
αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών ορίων των εν λόγω Δήμων στους δικηγόρους Αθηνών Μάριο 
Χαϊνταρλή (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 14135), και Μαρία Μαγαλιού (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 27399).  

Επειδή η ανωτέρω απόφαση δεν εκτελέστηκε, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά με την επικαιροποίησή της. 

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

- Τις διατάξεις της άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

- Το αριθ. πρωτ. 41294/30.10.2012 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και λειτουργίας Ο.Τ.Α. του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 

- Την υπ’ αριθ.214/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

- Την υπ’ αριθμ.208/2013 προηγούμενη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) επικαιροποιεί την υπ’ αριθμ. 208/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής 
σχετικά με την ανάθεση της σύνταξης του Σχεδίου της Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ των 
Δήμων Λαυρεωτικής, Μαρκόπουλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση 
των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών ορίων των εν λόγω Δήμων στους δικηγόρους 
Αθηνών Μάριο Χαϊνταρλή (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 14135), και Μαρία Μαγαλιού (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 27399). 
(β) εγκρίνει  τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και των κ.κ. Μάριου Χαϊνταρλή και 
Μαρίας Μαγιαλού και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο όπως υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό. 
(γ) η αμοιβή του δικηγορικού Γραφείου Μάριου Χαϊνταρλή – Μαρίας Μαγαλιού θα καθορισθεί με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ. 3 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων.  
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ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Ορισμός νέου υπολόγου για τη διαχείριση της πάγιας 
προκαταβολής του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016 
Αρ. Απόφ.: 92/2016 

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 5ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«ορισμού νέου υπολόγου για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 

2016». 

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 
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 τα ακόλουθα: 
Με την υπ’ αριθμ. 25/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης  

ποσού 4.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.00-8251 του προϋπολογισμού δαπανών έτους 2016 µε τίτλο: 
«Πάγια προκαταβολή» για τη σύσταση της πάγιας προκαταβολής και ορίστηκε η υπάλληλος του Δήμου, 
Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού ως αρμόδια για τη διαχείρισή της.  

Επίσης, με την ως άνω απόφαση καθορίστηκε το ύψος των δαπανών που μπορούν να 
πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή σε 1.500,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ και οι ΚΑ δαπανών, σε βάρος των οποίων μπορούν να διενεργούνται πληρωμές 
δαπανών μέσω πάγιας προκαταβολής. 

Με την υπ’ αριθμ.239/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί διάρθρωσης των Υπηρεσιών 
του Δήμου και τοποθέτησης υπαλλήλων, η κα Αναστασία Καραγιώργου τοποθετήθηκε στο Γραφείο 
Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης – Αρχείο. Λόγω του αυξημένου όγκου εργασίας της στη συγκεκριμένη 
θέση και της αδυναμίας άσκησης παράλληλων καθηκόντων διαχείρισης πάγιας προκαταβολής, 
προτείνεται η απαλλαγή της και ο ορισμός νέου υπολόγου. 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έλαβε υπόψη: 
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- τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006, 
- τις διατάξεις του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59, 
- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010, 
- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 113/2010, 
- την υπ’ αριθμ.25/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής, 
- την υπ’ αριθμ. 239/2016 απόφαση Δημάρχου περί τοποθέτησης υπαλλήλων, 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
αποφασίζει  ομόφωνα  

(α) Απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη η υπόλογος της πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής έτους 
2016, Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού. 
(β) Ορίζεται νέος υπόλογος της πάγιας προκαταβολής, ο υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής Γεώργιος 
Γεώργας, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές, σύμφωνα µε τις έγγραφες 
εντολές του Δημάρχου Λαυρεωτικής και στο όνομα του οποίου θα εκδίδεται το χρηματικό ένταλμα. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 25/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας 
προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016.  
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Σταύρος Κρητικός 
 
Ηλίας Στουραΐτης  
 
Παναγιώτης Τσίκλος 
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