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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 

 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  4 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 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 12 Φεβρουαρίου 2016 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 18:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 05.02.2016 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Παναγιώτης 
Τσίκλος,  Δημήτρης Δράκος (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού Ηλ.Στουραΐτη) 
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.: 22/2016 

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/08.02.2016 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες 
στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016. 

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/08.02.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
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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 στον πίνακα που 
ακολουθεί: 

Α/Α ΑΑΥ ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΠΟΣΟ 

1 Α-221 00-6056. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφ. 294.718,00 

2 Α-222 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 20.000,00 

3 Α-223 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων 25.000,00 

4 Α-224 00-6715.009 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ 17.925,96 

5 Α-225 10-6051.004 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ τακτικού προσωπικού-
υγειονομικό 1.476,12 

6 Α-226 10-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ 750,00 

7 Α-227 10-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή 
φωταέριο) 40.000,00 

8 Α-228 10-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 15.000,00 

9 Α-229 15-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ από πρόγραμμα Βοήθεια 
στο σπίτι 6.433,44 

10 Α-230 15-6052.002 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ καθαριστριών σχολείων 19.975,08 

11 Α-231 15-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή 
φωταέριο) 35.000,00 

12 Α-232 15-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 15.410,49 

13 Α-233 30-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή 
φωταέριο) 35.000,00 

14 Α-234 70-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 1.534,12 

15 Α-235 00-8115.001 Διάφορα έξοδα 104.006,00 

16 Α-236 00-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών 18.165,00 

17 Α-237 00-8212.002 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 7.500,00 

18 Α-238 00-8221.001 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών 137.645,48 

19 Α-239 00-8223.001 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 
Επαγγελματιών 100.155,00 

20 Α-240 00-8224.003 Λοιπές Αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου-
φόρ.χαρτ.για μισ. 9.015,52 

21 Α-241 00-8224.004 Καταβολή ΦΠΑ 82.526,08 

22 Α-242 00-8231.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 1.008.127,44 

23 Α-243 00-8241.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων 
ΤΠΔ 43.188,84 

24 Α-244 00-8242.007 Κρατήσεις στις αποδ.για εξ.δανείων υπαλλήλων από 
το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 5.050,56 
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25 Α-245 00-8242.008 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-κατάσχεση κ.λ.π. 10.328,33 

26 Α-246 00-8242.010 Κρατήσεις λόγω αδικαιολόγητης απουσίας σε 
μισθούς - άδεια κ.λ.π 500,00 

27 Α-247 00-8242.011 Κρατήσεις από περικοπή υπαλλήλων που απεργούν 3.000,00 

28 Α-248 00-8242.012 Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής 60,00 

29 Α-249 00-8242.013 Λοιπές κρατήσεις υπέρ συλλόγου 3.108,00 

30 Α-250 10-8111.001 Αμοιβές μισθοδοσίας σχολικών φυλάκων ΠΟΕ 
(δικαστική απόφαση) 156.972,00 

31 Α-251 10-8115.001 Διάφορα έξοδα 47.985,60 

32 Α-252 10-8311. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 2.473,77 

33 Α-253 15-8115.001 Διάφορα έξοδα 19.220,59 

34 Α-254 20-8115.001 Διάφορα έξοδα 39.049,66 

35 Α-255 20-8311. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 3.204,77 

36 Α-256 25-8122.001 Αναβ.δικτ.υδρ.αντικ.αμιαντ.Κερατέα ΕΣΠΑ 33.276,19 

37 Α-257 25-8311. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 635,25 

38 Α-258 30-8115.001 Διάφορα έξοδα 50.035,23 

39 Α-259 30-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών 53.532,04 

40 Α-260 30-8311. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 655,19 

41 Α-261 35-8115.001 Διάφορα έξοδα 5.464,14 

42 Α-262 35-8311. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 381,15 

43 Α-263 45-8115.001 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ 28.259,04 

44 Α-264 70-8115.001 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ για πυροπροστασία 7.100,37 

45 Α-265 15-8115.002 Διάφορα έξοδα κατασκήνωσης 15.917,40 

46 Α-323 30-7336.008 Επισκευή στάσεων αναμονής  2.400,00 

47 Α-324 35-7135.001 Προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες της 
υπηρεσίας Πρασίνου 937,00 

48 Α-325 00-6224.002 Σχεδιασμός & κατασκευή ιστοσελίδας 3.500,00 

49 Α-326 30-6672. Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας σιντριβανιού 1.845,00 

50 Α-327 30-7135.001 Προμήθεια καθρεπτών ασφαλείας 3.751,50 

51 Α-328 10-6261.002 Ετήσια συντήρηση ανελκυστήρα Δημοτικού 
Καταστήματος Κερατέας 915,20 

52 Α-329 30-7134. Προμήθεια λογισμικού για την καταγραφή αιτημάτων 
πολιτών μέσω κινητής τηλεφωνίας 5.535,00 

53 Α-330 30-6414.002 Υπηρεσίες μεταφορών 658,05 
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54 Α-331 35-7135.001 Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση του σιντριβανιού 
της Κεντρικής Πλατείας Λαυρίου 4.956,90 

55 Α-332 15-7331.005 Τοποθέτηση σκίαστρων στο κτιριακό συγκρότημα 
Παλαιού Μηχανουργείου - Χυτηρίου 4.000,00 

56 Α-333 30-6261.004 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τα κτίρια 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 1.970,00 

57 Α-334 00-6073. Έγκριση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο 
(Χρήστου Ελένη) 325,00 

58 Α-335 35-6262.005 Εργασίες κοπής ψηλών δένδρων στη ΔΕ 
Λαυρεωτικής 5.043,00 

59 Α-336 10-7135. Προμήθεια ανταλλακτικών & αναλωσίμων για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου 2.511,66 

60 Α-337 00-6073. Έγκριση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο (Α. 
Νοβάκη - Α. Ντελή) 700,00 

61 Α-338 15-6261.002 
Αναβάθμιση & επισκευή ηλεκτρικών - 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Ειδικού 
Σχολείου και Νηπιαγωγείου 

24.600,00 

62 Α-339 35-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 15.000,00 

63 Α-340 15-6482.001 Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης 236.812,53 

64 Α-341 00-8251. Πάγια προκαταβολή 11.000,00 

65 Α-342 30-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 1.017,00 

66 Α-343 30-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ 658,00 

67 Α-344 30-6051.003 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 778,00 

68 Α-345 30-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ 2.038,00 

69 Α-346 30-6051.009 Επικουρική ασφάλιση ΤΣΜΕΔΕ εργοδότη 459,00 

70 Α-347 00-8131. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 28.307,00 

71 A-348 30-6261.007 Ενεργειακή αναβάθμιση & επισκευή παλαιού 
Βρεφονηπιακού Σταθμού 

24.354,00 

72 Α-349 30-7331.005 Συντήρηση - επισκευή 3ου Δημοτικού Σχολείου 
Κερατέας 24.600,00 

73 Α-351 20-6117.002 
Αναδιάρθρωση του υφιστάμενου συστήματος 
αποκομιδής στερεών αποβλήτων του Δήμου 
Λαυρεωτικής 

24.600,00 

74 Α-352 15-6261.001 Εργασίες συντήρησης Δημοτικού Καταστήματος 24.512,67 

75 Α-356 45-6261.002 Εργασίες τοποθέτησης κυβολίθων στο Δημοτικό 
Νεκροταφείο Κερατέας 

24.600,00 

76 Α-350 20-6262.001 Εργασίες καθαρισμού Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 13.571,40 

77 Α-353 20-6262.002 Εργασίες καθαρισμού Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου 13.751,40 

78 Α-354 20-7321.001 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση στην πλατεία 
Καμινευτών 5.904,00 
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79 Α-355 15-7131.002 Προμήθεια αντλίας θερμότητας για το κτίριο 
Δροσοπούλου 

15.000,00 

80 Α-357 20-7332.001 
Εργασίες καθαρισμού ΔΕ Λαυρεωτικής (υπόλοιπο 
σύμβασης που ανατέθηκε με την αριθμ.689/2015 
απόφαση Δημάρχου) 

2.644,50 

      Σύνολο  3.055.373,16 
 
ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 23/2016 

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 «αποδέσμευσης ποσών από 

αποφάσεις ανάληψης» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τη ΔΥ/05.02.2016 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α/22-11-2010-Διορθ. 

σφαλμ. στο ΦΕΚ 209 Α/10-12-2010): «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», σε περίπτωση 

ματαίωσης της δαπάνης, η ανάληψη υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη 

ο οποίος είχε εγκρίνει την σχετική δαπάνη. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την αποδέσμευση – ανατροπή των κατωτέρω 

αναφερόμενων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες είχαν εγκριθεί με παλαιότερες αποφάσεις 

της Οικονομικής Επιτροπής και δεν  εκτελέστηκαν εν όλω ή εν μέρει, προκειμένου τα ποσά αυτών να 

χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν νέες δαπάνες. 

Α/Α ΑΑΥ ΚΑ 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΠΟΣΟ 

ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΥ 

1.  Α-266 10-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-21 με ΑΔΑ ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 -72.950,00 

2.  Α-267 15-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-33 με ΑΔΑ ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 -23.344,00 

3.  Α-268 20-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-47 με ΑΔΑ ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 -160.490,00 

4.  Α-269 20-6211. 
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλα -
- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-155 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-89.031,81 

5.  Α-270 30-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-64 με ΑΔΑ ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 -17.508,00 

6.  Α-271 35-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-75 με ΑΔΑ ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 -14.590,00 

7.  Α-272 45-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-81 με ΑΔΑ ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 -5.836,00 

8.  Α-273 10-8223.001 
Απόδοση φόρων προμ.εργολελ.επαγγελ.κ.λ.π -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-132 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-10.000,00 

9.  Α-274 10-8224.001 
Λοιπές απ.κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-23 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-3.207,24 
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10.  Α-275 10-8231.001 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-24 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-213.413,28 

11.  Α-276 10-8241. 
Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων τα 
-- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-133 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-13.690,00 

12.  Α-277 10-8242.001 
Λοιπές κρατήσεις υπέρ συλλόγου κ.λ.π -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-25 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-840,00 

13.  Α-278 10-8242.002 
Απόδοση δανείων από Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-134 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-2.127,36 

14.  Α-279 10-8242.003 Λοιπές  κρατήσεις υπέρ τρίτων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-135 με ΑΔΑ ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 -1.600,00 

15.  Α-280 15-8221.001 
Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-34 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-5.449,44 

16.  Α-281 15-8223.001 
Απόδοση φόρων προμ.εργ.ελ.επαγ.κ.λ.π -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-148 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-10.000,00 

17.  Α-282 15-8224.001 
Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-35 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-553,76 

18.  Α-283 15-8231.001 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-36 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-85.860,36 

19.  Α-284 15-8242.001 
Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων συλλόγου κ.λ.π -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-37 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-264,00 

20.  Α-285 15-8242.002 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-149 με ΑΔΑ ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 -300,00 

21.  Α-286 20-8221.001 
Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-49 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-84.678,32 

22.  Α-287 20-8223.001 
Απόδοση φόρων προμ.εργ.ελ.επαγγελμ.κ.λ.π -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-161 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-25.000,00 

23.  Α-288 20-8224.001 
Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-50 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-3.556,60 

24.  Α-289 20-8231.001 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-51 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-588.663,52 

25.  Α-290 20-8241. 
Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων τ -
- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-52 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-20.943,26 

26.  Α-291 20-8242.001 
Κράτηση υπέρ συλλόγου εγαζομένων -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-53 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-1.320,00 

27.  Α-292 20-8242.002 
Κρατήσεις στις αποδοχές για δάνειο Ταχ.Ταμιευτήριο -
- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-54 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-2.923,20 

28.  Α-293 30-8122.021 Πληρωμές έργων ΠΟΕ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ 
ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-210 με ΑΔΑ ΩΣ2ΘΩΛ1-274 -45.121,73 
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29.  Α-294 30-8221.001 
Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-66 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-10.798,08 

30.  Α-295 30-8223.001 
Απόδοση φόρων προμηθ.εργολ.ελ.επαγ. -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-169 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-25.000,00 

31.  Α-296 30-8224.001 
Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-67 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-1.096,92 

32.  Α-297 30-8224.002 Καταβολή ΦΠΑ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ 
Α-170 με ΑΔΑ ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 -82.526,08 

33.  Α-298 30-8231.001 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-68 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-69.890,04 

34.  Α-299 30-8241. 
Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων τα 
-- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-171 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-2.044,08 

35.  Α-300 30-8242.001 
Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων κατάσχεση κ.λ.π -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-69 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-5.712,60 

36.  Α-301 30-8242.002 Κράτηση υπέρ συλλόγου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ 
ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-70 με ΑΔΑ ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 -216,00 

37.  Α-302 30-8242.003 
Απόδοση κράτησης ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-71 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-60,00 

38.  Α-303 35-8221.001 
Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-176 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-4.339,80 

39.  Α-304 35-8223.001 
Απόδ.φόρων προμ.εργ.ελ.επαγ.κ.λ.π -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-177 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-8.000,00 

40.  Α-305 35-8224.001 
Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-76 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-319,80 

41.  Α-306 35-8231.001 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-77 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-28.184,40 

42.  Α-307 35-8241. 
Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων τα 
-- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-178 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-2.759,64 

43.  Α-308 35-8242.001 Κράτηση υπέρ συλλόγου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ 
ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-179 με ΑΔΑ ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 -120,00 

44.  Α-309 35-8242.002 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-180 με ΑΔΑ ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 -500,00 

45.  Α-310 45-8221.001 
Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-82 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-1.473,00 

46.  Α-311 45-8224.001 
Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-83 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-181,20 

47.  Α-312 45-8231.001 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-84 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-11.235,84 

48.  Α-313 45-8242.002 
Κράτηση υπέρ συλλόγου εγαζομένων -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-85 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-48,00 
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49.  Α-314 45-8242.003 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-183 με ΑΔΑ ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 -200,00 

50.  Α-315 70-8221.001 
Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-188 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-1.500,00 

51.  Α-316 70-8223.001 
Απόδ.φόρων προμ.εργ.ελ.απαγ.κ.λ.π -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-189 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-10.000,00 

52.  Α-317 70-8224.001 
Λοιπ.αποδ.κρατ.υπέρ του Δημοσίου -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-190 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-100,00 

53.  Α-318 70-8231.001 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-191 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-10.880,00 

54.  Α-319 70-8242.001 
Κρατήσεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-192 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-300,00 

55.  Α-320 30-6011.001 
Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών -- 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-22 με ΑΔΑ 
ΩΦΔ9ΩΛ1-ΙΑ2 

-7.896,84 

ΣΥΝΟΛΟ -1.788.644,20 
Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και  έλαβε υπόψη: 

- τις διατάξεις του  Π.Δ/τος 113/2010 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  

- τη ΔΥ/05.02.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών  Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει την αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2016, συνολικού ποσού 
1.788.644,20 ευρώ, όπως αυτές αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 
 
ΘΕΜΑ: Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Δημοτικές Ενότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας και 
στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.: 24/2016 

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 «σύστασης πάγιας προκαταβολής 

στις Δημοτικές Ενότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας και στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου», 
έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 1783/08.02.2016 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 και την υπ’ αριθμ.74449/29.12.2010 

(ΦΕΚ 2044/30.12.2010/Β’) απόφαση ΥΠΕΣΑ & ΗΔ, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη σύσταση πάγιας 

προκαταβολής και τη διάθεση της πίστωσης ποσού 7.000,00 ευρώ συνολικά σε βάρος του ΚΑ 80-8251 

του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016 για την έκδοση των 
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χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στα ονόματα των Προέδρων των Συμβουλίων των δύο (2) 

Δημοτικών Ενοτήτων και της Τοπικής Κοινότητας του Δήμου Λαυρεωτικής, 

Το ανωτέρω ποσό θα διατεθεί για την πληρωμή όλων των μικρών, εκτάκτων και επειγουσών 

δαπανών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κύριων εξόδων λειτουργικότητας του Δήμου.  

Η κατανομή του ποσού θα γίνει ως ακολούθως:  

Α) Αλίκη Σπύρου, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής – ποσό 3.000,00 ευρώ. 

Β) Κυριακή Χολέβα, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Κερατέας – ποσό 3.000,00 ευρώ. 

Γ) Νικήτας Κάιλας, Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου – ποσό 1.000,00 ευρώ.» 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι από την πάγια 
προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει 
ο νόμος 3852/2010 στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το δημοτικό συμβούλιο, 
όπως: 
α) Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και 
αποχέτευσης (άρθρο 82 περίπτ. γ΄). 
β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 
82 περίπτ. δ΄). 
γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των 
παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των 
παιδιών (άρθρο 82 περίπτ. ε΄). 
δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά 
δημοτικών χώρων (άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ΄). 

Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και 
απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των άρθρων 173 του Ν. 3463/2006 και 35 του Β.Δ. 17/5-15/06/1959 καθώς και οι διατάξεις των 
άρθρων 56 του Ν 2362/95 και 22-32 του Π.Δ. 774/1980. 

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, την αρ. πρωτ:1783/08.02.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, έλαβε γνώση των σχετικών διατάξεων και μετά από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Την παροχή πάγιας προκαταβολής ποσού 7.000,00 ευρώ συνολικά σε βάρος του ΚΑ 00-8251 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2016 για την πληρωμή όλων των μικρών, 
εκτάκτων και επειγουσών δαπανών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κύριων εξόδων 
λειτουργικότητας του Δήμου και το οποίο κατανέμεται ως:  
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− 3.000,00 ευρώ στη Δημοτική Κοινότητα Λαυρεωτικής 

− 3.000,00 ευρώ στη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας 

− 1.000,00 ευρώ στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 
Β. Τα σχετικά ισόποσα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν αντίστοιχα στα ονόματα των: 

− Αλίκη Σπύρου, Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής 

− Κυριακή Χολέβα, Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας 

− Νικήτα Κάιλα, Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
Γ. Οι ανωτέρω θα ενεργούν τις πληρωμές κάθε δαπάνης, χωρίς να απαιτείται έγγραφη εντολή του 
Δημάρχου, θα συγκεντρώνουν τα τιμολόγια στα οποία θα επισυνάπτονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά 
και οφείλουν ως προς τη φύλαξη και γενικά την εξασφάλιση του ποσού της πάγιας προκαταβολής, να 
ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του από 17-5/16.06.1959 Β. Διατάγματος. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί σύστασης πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής και ορισμός 
υπολόγου 
Αρ. Απόφ.: 25/2016   

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 «σύστασης πάγιας προκαταβολής 

Δήμου Λαυρεωτικής και ορισμού υπολόγου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το 
αριθμ. πρωτ: 1781/08.02.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα 
κατωτέρω: 
«Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 του άρθρου 173 του Ν.3463/2006 και άρθρου 35 του Β.Δ. 17-5/15-06-59 

 της παρ. 8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 

 του Π.Δ. 113/2010 

 της εγκ. Υπ. Εσωτ. 41432/28-9-1984 

 του άρθρου του 35 Β.Δ. 17-5/15-6-59 

παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με: 

Α. τον καθορισμό του ύψους της παγίας προκαταβολής σε ποσό 4.000,00 ευρώ. 

Β. τον ορισμό υπολόγου υπαλλήλου για τη διαχείρισή της, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί και το 

σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής. 

Γ. τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-8251 με τίτλο «Παγία Προκαταβολή» 

του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016. 

Δ. τον καθορισμό του είδους των δαπανών, που δύνανται να πληρώνονται από το ποσό της πάγιας 

προκαταβολής και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους Κ.Α. του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016. 
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Ε. τον καθορισμό των ΚΑ δαπανών σε βάρος των οποίων θα επιτρέπονται οι πληρωμές από την πάγια 

προκαταβολή. 

Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω ποσό των 4.000,00 ευρώ είναι το ανώτατο που μπορεί να έχει στα χέρια 

του ο υπόλογος και όχι το ανώτατο ετήσιο ποσό που διατίθεται από την πάγια προκαταβολή (Εγκ. Υπ. 

Εσωτ. 41432/28-9-1984). Το ποσό της πάγιας προκαταβολής που διαθέτει ο υπόλογος, θα αποκαθίσταται 

(αναπληρώνεται) με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, 

έτσι ώστε να παραμένει στα χέρια του το αρχικό ποσό που θα του χορηγήσει η Οικονομική  Επιτροπή. 

Ο οριζόμενος υπάλληλος θα ενεργεί τις πληρωμές, ύστερα από γραπτή εντολή του Δημάρχου 

Λαυρεωτικής και με το ποσό της πάγιας προκαταβολής μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σε 

βάρος των ΚΑ δαπανών που θα καθοριστούν με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.» 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 35 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, απαραίτητη προϋπόθεση για να πληρωθεί μία δαπάνη 
από την πάγια προκαταβολή, είναι να υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό.  
            Συνεπώς, δεν μπορεί να πληρώνεται αδιακρίτως από την πάγια προκαταβολή οποιαδήποτε 
δαπάνη οποιουδήποτε ύψους, αλλά μόνον η δαπάνη που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό και 
μέχρι του ύψους της πίστωσης που είναι γραμμένη στον οικείο κωδικό αριθμό. 
            Δαπάνες που εξαιρούνται της πληρωμής από την πάγια προκαταβολή, δεν αναφέρει ο νόμος, 
άρα η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να ορίσει, ότι από την πάγια προκαταβολή θα πληρώνονται οι 
δαπάνες ορισμένων ή και όλων ακόμη των κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού. 
    Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 173 παρ. 1 περίπτ. γ΄ του Ν 3463/06, μετά τη σύσταση της 
πάγιας προκαταβολής, ο υπόλογος υπάλληλος διενεργεί τις πληρωμές με βάση έγγραφες εντολές του 
Δημάρχου.  Οι πληρωμές από την πάγια προκαταβολή πρέπει να γίνονται με βάση τα δικαιολογητικά 
που προβλέπει ο νόμος για κάθε κατηγορία δαπάνης. Δηλαδή, για κάθε δαπάνη που πληρώνεται από 
την πάγια προκαταβολή, πρέπει να υπάρχουν τα δικαιολογητικά που θα είχαν απαιτηθεί, εάν για τη 
δαπάνη αυτή επρόκειτο να εκδοθεί κανονικό ένταλμα πληρωμής (άρθρο 35 παρ. 3 ΒΔ 17/5-15/6/1959). 

Κατ’ εξαίρεση για τις προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές που πληρώνονται από την 
πάγια προκαταβολή, αξίας, κατά περίπτωση, μέχρι τετρακόσια (400) ευρώ, δεν απαιτείται η τήρηση των 
διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ούτε η σύνταξη μελέτης 
ή τεχνικών προδιαγραφών (άρθρο 173 παρ. 3 Ν 3463/06). 

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 173 του Ν.3463/2006 
- τις διατάξεις του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3463/06&typen=4
http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3463/06&typen=4
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- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 
- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 113/2010 
- το αριθμ. πρωτ: 1781/08.02.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ύψους 4.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.00-8251 µε τίτλο «Πάγια 
προκαταβολή» για τη σύσταση της πάγιας προκαταβολής, για το έτος 2016. 
Β. Ορίζει  αρμόδια υπάλληλο, η οποία θα ενεργεί τις πληρωμές, σύμφωνα µε τις έγγραφες εντολές του 
Δημάρχου Λαυρεωτικής και στο όνομα της οποίας θα εκδίδεται το χρηματικό ένταλμα, την υπάλληλο του 
Δήμου Λαυρεωτικής Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού. 
Γ. Καθορίζει το ύψος των δαπανών που μπορούν να πληρώνονται από την πάγια σε προκαταβολή σε 
1.500,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Κάθε δαπάνη που θα πληρώνεται 
μέσω της πάγιας προκαταβολής, θα συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κατ’ εξαίρεση 
για δαπάνες που θα πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, αξίας, κατά περίπτωση, μέχρι 
τετρακόσια (400) ευρώ, δεν θα απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η 
ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ούτε η σύνταξη μελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με 
το άρθρο 173 παρ. 3 του Ν. 3463/06. 
Δ. Ορίζει τους ΚΑ δαπανών οικονομικού έτους 2016, σε βάρος των οποίων μπορούν να διενεργούνται 
πληρωμές δαπανών μέσω πάγιας προκαταβολής τους κατωτέρω: 
Κ.Α. 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 
Κ.Α. 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη 
Κ.Α. 00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 
Κ.Α. 00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 
αντιπροσωπειών 
Κ.Α. 00-6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 
Κ.Α. 00-6441 Συμμετοχή σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις 
Κ.Α. 00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 
Κ.Α. 00-6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 
Κ.Α. 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 
Κ. Α. 00-6494 Έξοδα συμβολαιογράφων & δικαστικών επιμελητών 
K.A. 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής χρήσεως   
Κ.Α. 00-6821.003 Φορολογικά πρόστιμα για τακτοποίηση αυθαιρέτου 
Κ.Α. 00-8131 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 

ΚΑ 10-6261.001 Συντήρηση & επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Λαυρίου 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3463/06&typen=4


 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 13 από 27 

Κ.Α. 10-6261.002 Συντήρηση & επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας 
Κ.Α. 10-6261.005 Εργασίες ενεργειακής βελτίωσης δημοτικών κτιρίων ΔΕ Κερατέας 
Κ.Α. 10-6261.006 Εργασίες ενεργειακής βελτίωσης δημοτικών κτιρίων ΔΕ Λαυρίου 
Κ.Α. 10-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 10-6263.002 Συντήρηση ελαστικών 
Κ.Α. 10-6264 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων 
Κ.Α. 10-6265 Συντήρηση & επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών & λοιπού εξοπλισμού 
Κ.Α. 10-6266.001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 
Κ.Α. 10-6266.002 Επιτόπια υποστήριξη εφαρμογών 
Κ.Α. 10-6266.003 Επιτόπια υποστήριξη hardware 
Κ.Α. 10-6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 
Κ.Α. 10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 
Κ.Α. 10-6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 
K.A. 10-6611 Προμήθεια βιβλίων  
K.A. 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης  
Κ.Α. 10-6613 Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης – πολλαπλών εκτυπώσεων 
Κ.Α. 10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού 
Κ.Α. 10-6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 
Κ.Α. 10-6654.001 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού 
Κ.Α. 10-6654.003 Προμήθεια μελανιών ΔΕ Κερατέας 
Κ.Α. 10-6654.004 Προμήθεια μελανιών ΔΕ Λαυρίου 
Κ.Α. 10-6671 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 10-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 
Κ.Α. 10-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού 
Κ.Α. 10-7133 Έπιπλα – σκεύη 
Κ.Α. 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 
Κ.Α. 10-7135 Λοιπό εξοπλισμός 

Κ.Α. 15-6061 Παροχές ένδυσης (εργατοτεχνικού & ένστολου προσωπικού) 
Κ.Α. 15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 
Κ.Α. 15-6261.001 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων 
Κ.Α. 15-6261.003 Συντήρηση Ορυκτολογικού Μουσείου Καμάριζας 
Κ.Α. 15-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 15-6263.002 Συντήρηση ελαστικών 
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Κ.Α. 15-6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 
Κ.Α. 15-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 15-7135.002 Προμήθεια ελαστικών 
Κ.Α. 15-7331.002 Συντήρηση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Κ.Α. 15-7331.005 Συντήρηση – ελαιοχρωματισμός Μηχανουργείου 

Κ.Α. 20-6061 Παροχές ένδυσης (εργατοτεχνικού & ένστολου προσωπικού) 
Κ.Α. 20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 
Κ.Α. 20-6262.003 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
Κ.Α. 20-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 20-6263.002 Συντήρηση ελαστικών 
Κ.Α. 20-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 20-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 
Κ.Α. 20-6681 Υλικά φαρμακείου 
Κ.Α. 20-7131.002 Προμήθεια εξαρτημάτων – φωτιστικών 
Κ.Α. 20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού  
Κ.Α. 20-7131.004 Προμήθεια λοιπού η/μ εξοπλισμού 
Κ.Α. 20-7131.005 Προμήθεια Μπαταριών για φωτοβολταϊκά σώματα 
Κ.Α. 20-7131.009 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 
Κ.Α. 20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός – ελαστικά 
Κ.Α. 20-7135.003 Προμήθεια κάδων – καροτσιών 
Κ.Α. 20-7135.004 Προμήθεια μεγάλων ανοικτών κάδων μεταφοράς πάσης φύσεως απορριμμάτων 
Κ.Α. 20-7135.006 Λοιπός εξοπλισμός 
Κ.Α. 20-7321.001 Φωταγώγηση κτιρίων  
Κ.Α. 20-7322.001 Φωταγώγηση πλατειών  

Κ.Α. 30-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 
Κ.Α. 30-6261.001 Συντήρηση & επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Λαυρίου 
Κ.Α. 30-6261.002 Συντήρηση & επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Κερατέας 
Κ.Α. 30-6261.004 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κ.Α. 30-6261.005 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κ.Α. 30-6262.001 Συντήρηση & επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Αγίου Κωνσταντίνου 
Κ.Α. 30-6262.002 Συντήρηση & επισκευή παιδικών χαρών Λαυρίου 
Κ.Α. 30-6262.003 Συντήρηση & επισκευή παιδικών χαρών Κερατέας 
Κ.Α. 30-6262.005 Διαγραμμίσεις οδών & διαβάσεων πεζών 
Κ.Α. 30-6262.006 Διαμόρφωση αύλιων χώρων κτιρίων Α’βάθμιας – Β’βάθμιας Εκπαίδευσης 
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Κ.Α. 30-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 30-6263.002 Συντήρηση ελαστικών 
Κ.Α. 30-6264.002 Επισκευή – συντήρηση ηλεκτρονικής πινακίδας 
Κ.Α. 30-6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 
Κ.Α. 30-6414.002 Μεταφορές εν γένει 
Κ.Α 30-6422 Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 
Κ.Α. 30-6462 Δημοσίευση προκηρύξεων  
Κ.Α. 30-6661.001 Προμήθεια χρωμάτων ΔΕ Λαυρίου 
Κ.Α. 30-6661.002 Προμήθεια χρωμάτων ΔΕ Κερατέας 
Κ.Α. 30-6662.001 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού 
Κ.Α. 30-6662.002 Προμήθεια σκυροδέματος 
Κ.Α. 30-6662.003 Προμήθεια αδρανών υλικών 3Α 
Κ.Α. 30-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 30-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 
Κ.Α. 30-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 
Κ.Α. 30-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός – πινακίδες σήμανσης 
Κ.Α. 30-7135.003 Προμήθεια & τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας σε παιδικές χαρές και αθλητικού 
χώρους ΔΕ Κερατέας 
Κ.Α. 30-7135.008 Προμήθεια εξοπλισμού οργάνων παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού ΔΕ Κερατέας 
Κ.Α. 30-7323.015 Ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης Λαυρίου 
Κ.Α. 30-7323.016 Ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης Κερατέας 
Κ.Α. 30-7333.006 Συντήρηση & επισκευή οδικού δικτύου Αγίου Κωνσταντίνου 
Κ.Α. 30-7333.007 Συντήρηση & επισκευή οδικού δικτύου πόλης Λαυρίου 
Κ.Α. 30-7333.008 Συντήρηση & επισκευή οδικού δικτύου Κερατέας 
Κ.Α. 30-7334.001 Συντήρηση & επισκευή πεζοδρομίων ΔΕ Λαυρίου 
Κ.Α. 30-7334.002 Συντήρηση & επισκευή πεζοδρομίων ΔΕ Κερατέας 
Κ.Α. 30-7336.008 Συντήρηση & επισκευή στάσεων 
Κ.Α. 30-7425.022 Πιστοποιήσεις παιδικών χαρών 

Κ.Α. 35-6061 Παροχές ένδυσης (εργατοτεχνικού & ένστολου προσωπικού) 
Κ.Α. 35-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 
Κ.Α. 35-6262.002 Συντήρηση & επισκευή κήπων ΔΕ Λαυρίου 
Κ.Α. 35-6262.003 Συντήρηση & επισκευή κήπων ΔΕ Κερατέας 
Κ.Α. 35-6262.005 Κοπή ψηλών δένδρων ΔΕ Λαυρίου 
Κ.Α. 35-6262.006 Κοπή ψηλών δένδρων ΔΕ Κερατέας 
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Κ.Α. 35-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 35-6263.002 Συντήρηση ελαστικών 
Κ.Α. 35-6264 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων 
Κ.Α. 35-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 35-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 
Κ.Α. 35-6692.001 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων, έτοιμου χλοοτάπητα ΔΕ Λαυρίου 
Κ.Α. 35-6692.002 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων, έτοιμου χλοοτάπητα ΔΕ Κερατέας 
Κ.Α. 35-6693.001 Προμήθεια φυτοπ/κού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους (ΔΕ Λαυρίου) 
Κ.Α. 35-6693.002 Προμήθεια φυτοπ/κού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους (ΔΕ Κερατέας) 
Κ.Α. 35-6693.003 Προμήθεια φυτοπ/κού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους (ΤΚ Αγίου 
Κωνσταντίνου) 
Κ.Α. 35-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 
Κ.Α. 35-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός 
Κ.Α. 35-7135.002 Προμήθεια ελαστικών 

Κ.Α. 45-6261.001 Συντήρηση & επισκευή δημοτικών νεκροταφείων Λεγραινών- Λαυρίου 
Κ.Α. 45-6261.003 Συντήρηση & επισκευή Δημοτικού Κοιμητηρίου Αγίου Κωνσταντίνου 

Κ.Α.70-6263 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 70-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 70-6681 Υλικά φαρμακείου 
Κ.Α. 70-6699.001 Λοιπές προμήθειες πυροπροστασίας 
Κ.Α. 70-7131.001 Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός 
Κ.Α. 70-7135.002 Λοιπός εξοπλισμός – ελαστικά 

Ε. Η επιστροφή ολόκληρου του ποσού της παγίας προκαταβολής θα γίνει από την υπόλογο υπάλληλο 
το αργότερο έως τη λήξη του οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 35 
του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 και του άρθρου 173 του Ν.3463/2006. 
 
ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών για την 
ανάθεση της υπηρεσίας: «επισκευή – συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων & προμήθεια 
ανταλλακτικών Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 26/2016 

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 «αντικατάστασης μέλους Επιτροπής 

Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας: ‘’επισκευή – συντήρηση 

οχημάτων και μηχανημάτων & προμήθεια ανταλλακτικών Δήμου Λαυρεωτικής’’» έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
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Με την υπ’ αριθμ.7/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η συγκρότηση των Επιτροπών 
Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δήμου 
Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Π.Δ/τος 28/80 για το έτος 2016. 

Με την ως άνω απόφαση ορίστηκε η κα Αναστασία Μαγγενάκη, ΠΕ Αρχιτεκτόνων, Προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως Πρόεδρος της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού & 
αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «επισκευή – συντήρηση οχημάτων και 
μηχανημάτων & προμήθεια ανταλλακτικών του Δήμου Λαυρεωτικής». 

Με το αριθμ. πρωτ:1234/27.01.2016 έγγραφό της, η κα Μαγγενάκη αιτείται την αντικατάστασή 
της στη συγκεκριμένη Επιτροπή, διότι λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας στην Υπηρεσία της αδυνατεί 
να ανταπεξέλθει σε όλες τις αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί.  

Επιπλέον, αιτείται να τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 για τη συμμετοχή 
μέλους λόγω ιδιότητάς του. 

Κατόπιν των ανωτέρω ο κος Πρόεδρος πρότεινε την αντικατάσταση της Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Αναστασίας Μαγγενάκη από τακτικό μέλος της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για ανάθεση της υπηρεσίας «επισκευή – 
συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων & προμήθεια ανταλλακτικών του Δήμου Λαυρεωτικής», 
προκειμένου να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις της θέσης αυτής, ώστε να ανταποκριθεί 
αποτελεσματικότερα στις υπόλοιπες αρμοδιότητες της, προς όφελος του Δήμου.   

Η αντικατάσταση αυτή είναι δυνατή, σύμφωνα και με το άρθρο 13 του Κ.Δ.Δ/σίας (Ν. 2690/1999) 
στο οποίο προβλέπεται ότι αντικατάσταση μέλους πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή μόνο 
για λόγο αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων του. Ο ορισμός νέου τακτικού μέλους στην Επιτροπή 
γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 Ν. 4024/2011 και το Α.Π. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-09-2012 έγγραφο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Τακτικό μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής, στη θέση της κας Α. Μαγγενάκη πρότεινε τον 
υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής Σταύρο Ζερβουδάκη, ΠΕ7 Μηχανολόγων Μηχανικών (λόγω 
ειδικότητας) και αναπληρωτή αυτού τον υπάλληλο του Δήμου Ιωάννη Λιέπουρης ΤΕ Μηχανικών 
Μηχανολόγων (λόγω ειδικότητας). 

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 και  έλαβε υπόψη: 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 

− Την αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
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− Την υπ’ αριθμ.7/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− Το αριθμ. πρωτ: 1234/27.01.2016 αίτημα της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει την αντικατάσταση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αναστασίας 
Μαγγενάκη, ΠΕ Αρχιτεκτόνων, η οποία είχε ορισθεί με την αριθμ.7/2016 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής και κατόπιν δημόσιας κλήρωσης, τακτικό μέλος και Πρόεδρος στην Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «επισκευή – συντήρηση 
οχημάτων και μηχανημάτων & προμήθεια ανταλλακτικών του Δήμου Λαυρεωτικής». 
Ορίζει τακτικό μέλος και Πρόεδρο της Επιτροπής, τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής Σταύρο 
Ζερβουδάκη, ΠΕ7 Μηχανολόγων Μηχανικών (λόγω ειδικότητας) και αναπληρωτή αυτού τον υπάλληλο 
του Δήμου Ιωάννη Λιέπουρη, ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων (λόγω ειδικότητας). 
 
ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής σε βάρος των ΚΑ 10-6411 και 20-6411 
για την πληρωμή των διοδίων της Αττικής Οδού 
Αρ. Απόφ.: 27/2016 

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 «έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων 

προπληρωμής σε βάρος των ΚΑ 10-6411 και 20-6411 για την πληρωμή των διοδίων της Αττικής Οδού» 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τη ΔΥ/05.02.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  
«Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα αρ. πρωτ: 1040 & 1041/22.01.2016 έγγραφα του Γραφείου Κίνησης 

του Δήμου και παρακαλούμε όπως εγκρίνετε: 

 (α) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 2.123,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων 

της Αττικής Οδού των απορριμματοφόρων & λοιπών οχημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας του 

Δήμου. 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6411 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016 για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων 

της Αττικής Οδού για τα δημοτικά λεωφορεία. 

(γ) την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα μόνιμου υπαλλήλου του 

Δήμου Λαυρεωτικής. 

Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο να ορισθεί τρίμηνη από την 

ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος προπληρωμής.» 

Στη συνέχεια, 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, 

− του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 
Β.Δ/τος, 

− τη ΔΥ/05.02.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− τα αριθμ. πρωτ: 1040 & 1041/22.01.2016 έγγραφα του Γραφείο Κίνησης του Δήμου 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης: 
(ι) ποσού 2.123,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2016, για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού για τα 
απορριμματοφόρα και τα λοιπά οχήματα της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου. 
(ιι) ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού για 
τα δημοτικά λεωφορεία. 
Β. Εγκρίνει την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, στο όνομα του υπαλλήλου 
του Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνου Καραμπάτσου, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρ/κων, με βαθμό Δ’. 
Γ. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 
12.05.2016. 
Δ. Η απόδοση των χρηματικών ενταλμάτων 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: Λήψη απόφασης για τη με διακανονισμό εξόφληση των υπ’ αριθμ.407 και 408/2015 
αποφάσεων Ειρηνοδικείου Λαυρίου 
Αρ. Απόφ.: 28/2016 

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 «λήψης απόφασης για τη με 

διακανονισμό εξόφληση των υπ’ αριθμ.407 και 408/2015 αποφάσεων Ειρηνοδικείου Λαυρίου» έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στις 29 Ιανουαρίου 2016 και με αριθμό πρωτ.1377/29.01.2016 κατατέθηκαν στο Δήμο Λαυρεωτικής 
οι αριθμ. πρωτ: 5545 ΣΤ και 5546 ΣΤ/13.11.2015 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου 
Γ. Γκίκα, καθώς και τα αριθμ.2 και 3/29.01.2016 πιστοποιητικά του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, που 
αφορούν την τελεσιδικία των αποφάσεων 407 και 408/2015 του Ειρηνοδικείου Λαυρίου. 
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Σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις, ο Δήμος Λαυρεωτικής καλείται να καταβάλλει στο Νομικό 
Σύμβουλο Τσώνο Αλέξανδρο του Ηρακλή, το συνολικό ποσό των 28.109,89 ευρώ, το οποίο αναλύεται 
ως: 

Κεφάλαιο: (18.600,00 + 8.213,00) ευρώ = 26.813,00 ευρώ 
Τόκοι υπερημερίας μέχρι το μήνα Φεβρουάριο 2016: 1.296,89 ευρώ 
Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 

πρωτ:1894/09.02.2016 αίτηση του κου Αλέξανδρου Τσώνο, με την οποία ζητά να του καταβληθεί το ποσό 
των 28.109,89 ευρώ, σε έξι (6) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις ποσού 4.684,98 ευρώ η καθεμία, αρχής 
γενομένης από το τέλος του μηνός Μαρτίου 2016. 

Με βάση τα ανωτέρω, κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη λήψη σχετικής 
απόφασης. 

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

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

− Τις αριθμ.407 και 408/2015 αποφάσεις Ειρηνοδικείου Λαυρίου, 

− Τα στοιχεία τελεσιδικίας των ανωτέρω αποφάσεων, 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 1894/09.02.2016 αίτηση του κου Αλέξανδρου Τσώνο 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. την καταβολή του ποσού των 28.109,89 ευρώ, στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής, 
Τσώνο Αλέξανδρο του Ηρακλή σε έξι (6) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις ποσού 4.684,98 ευρώ η καθεμία, 
αρχής γενομένης από το τέλος του μηνός Μαρτίου 2016. 
Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, να υπογράψει το σχετικό 
συμφωνητικό.  
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπάνης για την καταβολή ποσού στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 
για την αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης 
εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων 
Αρ. Απόφ.: 29/2016 

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 δαπάνης για την καταβολή ποσού στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για την αναγνώριση ως συντάξιμου του 

χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων». 

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 
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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, 
λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του, προκειμένου να μη λήξει η τρίμηνη προθεσμία εντός της οποία 
παρέχεται έκπτωση σε ποσοστό 15%. 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 ότι στις 3 
Δεκεμβρίου 2015 κοινοποιήθηκαν στο Δήμο  
(α) η αρ. πρωτ: 2971/2015 απόφαση του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Λαυρίου, με την οποία 
αναγνωρίζεται ως συντάξιμος στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης 
εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων, συνολικά 1.500 ημερών, της Δήμητρας Παπαδοπούλου, 
υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής και  
(β) η αρ. πρωτ: 2972/2015 απόφαση του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Λαυρίου, με την οποία 
αναγνωρίζεται ως συντάξιμος στον κλάδο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΑΜ) ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα 
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων, συνολικά 1.500 ημερών, της ανωτέρω 
αναφερομένης υπαλλήλου. 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές ο Δήμος Λαυρεωτικής, ως εργοδότης, καλείται να καταβάλλει το 
συνολικό ποσό των 11.982,95 ευρώ, ενώ σε περίπτωση που αυτό γίνει εντός τριμήνου από την 
κοινοποίηση αυτών, παρέχεται έκπτωση 15% επί του συνόλου των οφειλόμενων εισφορών και το 
καταβληθέν ποσό ανέρχεται σε 10.185,51 ευρώ. 

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 και  έλαβε υπόψη: 

- τις διατάξεις του  Π.Δ.113/2010 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  

- τις διατάξεις του άρθρου 248  του Ν.4281/2014 

- τις  αρ. πρωτ: 2971 & 2972/2015 αποφάσεις του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Λαυρίου 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει την εφάπαξ καταβολή του συνολικού ποσού των 10.185,51 ευρώ στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Λαυρίου, για 
την αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής 
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εμπειρίας σχολικών φυλάκων, συνολικά 1.500 ημερών, της υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, 
Δήμητρας Παπαδοπούλου. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00-8231.001 του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 
2016. 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης για τη με διακανονισμό εξόφληση της υπ’ 
αριθμ.2825/2014 απόφασης Εφετείου Αθηνών, ποσού 66.048,00 ευρώ 
Αρ. Απόφ.: 30/2016 

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 
«λήψης απόφασης για τη με διακανονισμό εξόφληση της υπ’ αριθμ.2825/2014 απόφασης Εφετείου 

Αθηνών, ποσού 66.048,00 ευρώ». 

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, 
λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του, προς αποφυγή περαιτέρω δικαστικών διενέξεων και της 
διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως, με την οποία θα υποχρεωθεί ο Δήμος στην εφάπαξ καταβολή του 
οφειλόμενου ποσού. 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 ότι στις 3 
Απριλίου 2015 κοινοποιήθηκε στο Δήμο η υπ’ αριθμ.2825/2014 απόφαση Εφετείου Αθηνών, με την 
οποία καθορίστηκε η οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης εδαφικής έκτασης 271,03 τ.μ. και των 
επικείμενων στοιχείων αυτής, ως ακολούθως: 

1. Για εδαφική επιφάνεια 271,03 τ.μ. Χ 200,00 = 54.206,00 ευρώ 
2. Για την παλαιά πετρόχτιστη οικεία 128,18 κ.μ. Χ 200,00 ευρώ = 25.636,00 ευρώ 
3. Για τη δεξαμενή 1 Χ 400,00 ευρώ = 400,00 ευρώ 
4. Για την κολώνα της ΔΕΗ 1 Χ 300,00 ευρώ = 300,00 ευρώ 
5. Για 17 δέντρα Χ 160,00 ευρώ = 2.720,00 ευρώ 
Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση ο Δήμος Λαυρεωτικής καλείται να καταβάλλει στους ιδιοκτήτες 

Μιλτιάδη Μαλλινόπουλο και Κυριακή Μαλλινοπούλου το συνολικό ποσό των 83.262,00 ευρώ. Επειδή ο 
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Δήμος έχει ήδη καταβάλλει με τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής 340 & 342/26.02.2009, ποσό 17.213,56 
ευρώ, το ποσό που απομένει ανέρχεται σε 66.048,00 ευρώ. 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ:2069/12.02.2016 αίτησή της, η κα Κυριακή Μαλλινοπούλου αιτείται να της 
καταβληθεί το ποσό των 20.206,00 ευρώ που της αναλογεί, σύμφωνα με την αριθμ.2825/2014 απόφαση 
Εφετείου Αθηνών, ως εξής: μία (1) δόση, η πρώτη, ποσό 10.000,00 ευρώ και τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες 
δόσεις ποσού 3.402,00 ευρώ η καθεμία. 

Αντιστοίχως, ο κος Μιλτιάδης Μαλλινόπουλος, με την αριθμ. πρωτ: 2072/12.02.2016 αίτησή του, 
ζητά να του καταβληθεί το ποσό των 45.842,00 ευρώ που του αναλογεί ως εξής: μία (1) δόση, η πρώτη, 
ποσό 10.000,00 ευρώ και πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ποσού 7.168,40 ευρώ η καθεμία. 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος πρότεινε το ποσό που οφείλει ο Δήμος στον κο Μ. Μαλλινόπουλο 
να δοθεί σε έντεκα (11) δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη 10.000,00 ευρώ και οι υπόλοιπες δέκα από 
3.584,20 ευρώ η καθεμία. Οι δόσεις θα καταβάλλονται στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα, αρχής 
γενομένης από το μήνα Μάρτιο.  

Με βάση τα ανωτέρω, κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη λήψη σχετικής 
απόφασης. 

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

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

− Την υπ’ αριθμ. 2825/2014 απόφαση Εφετείου Αθηνών, 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ:2069/12.02.2016 αίτησή της κας Κυριακής Μαλλινοπούλου, 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 2072/12.02.2016 αίτηση του κου Μιλτιάδη Μαλλινόπουλου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. την καταβολή του ποσού των 66.048,00 ευρώ, στους κ.κ. Μιλτιάδη Μαλλινόπουλο και Κυριακή 
Μαλλινοπούλου, σε δόσεις, ως ακολούθως: 

Μιλτιάδης Μαλλινόπουλος Κυριακή Μαλλινοπούλου 
Δόσεις  Ποσό  (€) Δόσεις  Ποσό  (€) 
1η δόση  10.000,00 1η δόση  10.000,00 

2η δόση  3.584,20  2η δόση  3.402,00 

3η δόση  3.584,20  3η δόση  3.402,00 

4η δόση  3.584,20  4η δόση  3.402,00 

5η δόση  3.584,20  Σύνολο 20.206,00 
6η δόση  3.584,20    

7η δόση  3.584,20    
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8η δόση  3.584,20    

9η  δόση  3.584,20    

10η δόση  3.584,20    

11η δόση  3.584,20    

Σύνολο 45.842,00   
Οι ανωτέρω δόσεις θα καταβάλλονται το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από το 
μήνα Μάρτιο 2016. 
Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, να υπογράψει το σχετικό 
συμφωνητικό.  
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε διήμερο επιμορφωτικό 
σεμινάριο με θέμα «αρμοδιότητες δημοτικού ταμία – καθορισμός αρμοδιοτήτων από το δημοτικό 
ταμία στους αναπληρωτές και στους εισπράκτορες 
Αρ. Απόφ.: 31/2016 

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 3ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έγκρισης συμμετοχής υπαλλήλων σε διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «αρμοδιότητες 

δημοτικού ταμία – καθορισμός αρμοδιοτήτων από το δημοτικό ταμία στους αναπληρωτές και στους 

εισπράκτορες». 

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. 

Η εταιρεία Training NET E.E. διοργανώνει στις 21 και 22 Μαρτίου 2016 στην Αθήνα, σεμινάριο 
με θέμα: «αρμοδιότητες δημοτικού ταμία – καθορισμός αρμοδιοτήτων από το δημοτικό ταμία στους 
αναπληρωτές και στους εισπράκτορες». 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Δημοτικούς Ταμίες. Εισηγήτρια είναι η κα Βασιλική Τσιάντη, 
Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
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Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 350,00 ευρώ ανά συμμετέχοντα. Σε περίπτωση συμμετοχής 
δύο (2) υπαλλήλων το κόστος, κατόπιν έκπτωσης, ανέρχεται σε 320,00 ευρώ ανά συμμετέχοντα. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αρ. 
πρωτ:2080/12.02.2016 αίτημα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με την έγκριση 
συμμετοχής των υπαλλήλων Αν. Νοβάκη και Αικ. Ντελή στο ανωτέρω σεμινάριο. 

Το κόστος για τη συμμετοχή και των δύο υπαλλήλων στο εν λόγω σεμινάριο, συνολικής δαπάνης 
640,00 ευρώ, θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2016, με τίτλο «δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού». 

Ακολούθως, 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 Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

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

- Την αριθμ. πρωτ: 2080/12.02.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Τη θεματολογία του σεμιναρίου  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή των υπαλλήλων του Δήμου Λαυρεωτικής Αν. Νοβάκη και Αικ. Ντελή σε διήμερο 
επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώνεται από την εταιρεία TRAINING NET E.E., υπηρεσίες 
διεξαγωγής σεμιναρίων, επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. 
Πατησίων 206, με ΑΦΜ 998297137, Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών, με θέμα: «αρμοδιότητες δημοτικού ταμία – 
καθορισμός αρμοδιοτήτων από το δημοτικό ταμία στους αναπληρωτές και στους εισπράκτορες». Το 
σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 21 και 22 Μαρτίου 2016. 
Β. Η συνολική δαπάνη ποσού 640,00 ευρώ, θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016. 
Γ. Ο Ανάδοχος για την είσπραξη της πληρωμής, θα εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς το 
Δήμο Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1 , Λαύριο, ΑΦΜ: 998292246, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου). 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου σε διήμερο επιμορφωτικό 
σεμινάριο με θέμα «διαδικασίες αδειοδότησης καταστημάτων» 
Αρ. Απόφ.: 32/2016 

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 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 26 από 27 

«έγκρισης συμμετοχής υπαλλήλου σε διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «διαδικασίες 

αδειοδότησης καταστημάτων». 

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 τω μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι η εταιρεία 
Forum Training & Consulting διοργανώνει στις 9 και 10 Μαρτίου 2016 στην Αθήνα, σεμινάριο με θέμα: 
«διαδικασίες αδειοδότησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων, κινηματογράφων, 
αδειών χρήσης μουσικών οργάνων αρμοδιότητας ΟΤΑ και ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά». 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη τμήματος αδειών καταστημάτων των Δήμων και στελέχη 
υγειονομικών υπηρεσιών. 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 325,00 ευρώ ανά συμμετέχοντα, ενώ η δεύτερη συμμετοχή 
είναι δωρεάν. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αρ. 
πρωτ:1984/11.02.2016 αίτημα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οικονομικής 
Ανάπτυξης) σχετικά με την έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου Χρήστου Ελένης στο ανωτέρω σεμινάριο. 

Το κόστος για τη συμμετοχή της υπαλλήλου στο εν λόγω σεμινάριο, θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 
του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, με τίτλο «δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού» (ΑΑΥ Α-334/2016). 

Ακολούθως, 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 Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

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

- Το υπ’ αριθμ. πρωτ:  1984/11.02.2016 αίτημα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Τη θεματολογία του σεμιναρίου  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή της υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής Χρήστου Ελένης σε διήμερο 
επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώνεται από την εταιρεία FORUM TRAINING & CONSUALTING, 
που εδρεύει στην Αθήνα, Λιοσίων 117, Πλατεία Αττικής, με ΑΦΜ 099081263, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθήνας, με θέμα: 
«διαδικασίες αδειοδότησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων, κινηματογράφων, 
αδειών χρήσης μουσικών οργάνων αρμοδιότητας ΟΤΑ και ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά». 
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 9 και 10 Μαρτίου 2016. 
Β. Η δαπάνη ποσού 325,00 ευρώ, θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016 (ΑΑΥ Α-334/2016). 
Γ. Ο Ανάδοχος για την είσπραξη της πληρωμής, θα εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς το 
Δήμο Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1 , Λαύριο, ΑΦΜ: 998292246, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου). 
 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Σταύρος Κρητικός 
 
Παναγιώτης Τσίκλος 
 
Δημήτρης Δράκος 
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