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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  1 2 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 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 23 Ιουνίου 2017 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 14:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 19.06.2017 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Αναστάσιος Αντωνίου, Ευαγγελία Βελετάκου, Παναγιώτης 
Τσίκλος, Ιωάννης Συρίγος 

Απόντα μέλη  : 2 
Ιωάννης Παρασκευής, Κωνσταντίνος Λεβαντής 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ: 9041/31.05.2017 αίτηση του κου ΚΛΑΔΑ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ που αφορά αποζημίωση ατυχήματος 
Αρ. Απόφ.: 138/2017 

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

αριθμ. πρωτ: 9041/31.05.2017 αίτηση του κου ΚΛΑΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ που αφορά αποζημίωση 

ατυχήματος» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Με την αριθμ. πρωτ: 9041/31.05.2017 αίτησή του, ο κος ΚΛΑΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ αιτείται την 

καταβολή χρηματικής αποζημίωσης για τη ζημιά που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΧΚ 4408 όχημά 
του, οι οποίες προκλήθηκαν λόγω του κακού χειρισμού χορτοκοπτικού μηχανήματος από υπάλληλο του 
Δήμου, κατά τη διάρκεια εργασιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων επί της οδού Λεωφ. Αθηνών – 
Σουνίου στην πόλη της Κερατέας. 

Το ανωτέρω περιστατικό επιβεβαιώνεται από το αριθμ. πρωτ: 11271/2017 έγγραφο του 
αρμοδίου Αντιδημάρχου, κου Αναστασίου Αντωνίου. 
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Προς απόδειξη του αιτήματός του, ο κος Κλαδάς προσκόμισε: (α) το αριθμ. πρωτ: 2514/8/243 
δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών, (β) τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την επισκευή 
του οχήματος ποσού 480,70 ευρώ. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στην αρ. πρωτ: 11252/19.06.2017 γνωμοδότησή του αναφέρει 
τα κατωτέρω: 
     «Μετά την υπ’ αριθ. πρωτ. 9041/31-5-2017 αίτηση του κ. Αντωνίου Κλαδά, με την οποία ζητείται  η 

αποκατάσταση των βλαβών του ΙΧ οχήματός του με αριθ. κυκλοφορίας ΖΚΧ-4408, οι οποίες 

προκλήθηκαν  λόγω του κακού  χειρισμού χορτοκοπτικού  μηχανήματος από υπάλληλο του Δήμου, έχω 

να σας εκθέσω ότι:  

Λαμβάνοντας υπ’ όψη:  

Α) τη σχετική αλληλογραφία, από την οποίαν συμπεραίνω ότι τόσο η αρμόδια Υπηρεσία της Αστυνομίας 

(Τροχαία Κερατέας) , όσο και ο αρμόδιος Αντ/ρχος του Δήμου, βεβαίωσαν τα πραγματικά περιστατικά 

όπως τα εκθέτει ο αιτών, 

Β) τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιδ εδ. β΄. και παρ. 2 του ν. 3852/2010   και 

Γ) ότι το αιτούμενο ποσό της αποζημιώσεως ανέρχεται σε 480,70 ευρώ. 

   Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει σχετικώς  και είναι προς το συμφέρον 

του Δήμου να λάβει θετική απόφαση, προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων και  αποφυγή απασχολήσεων.» 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4071/2012 και 
ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό 
ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ και 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν 
αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. 

Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου ότι σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς είναι 
πιθανό το ύψος της αποζημίωσης που θα κληθεί να καταβάλει ο Δήμος να είναι πολύ περισσότερο, ο 
κος Πρόεδρος πρότεινε την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Επιπλέον, η επιλογή της 
συμβιβαστικής επίλυσης οδηγεί στην αποφυγή τυχόν δικαστικών εξόδων αλλά και περαιτέρω 
ταλαιπωρίας του πολίτη. 

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

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

− την αριθμ. πρωτ: 9041/31.05.2017 αίτηση του κου Κλαδά Αντωνίου, 

− το αριθμ. πρωτ: 11271/2017 έγγραφο του αρμοδίου Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την αριθμ. πρωτ:11252/19.06.2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση της υφιστάμενης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του 
κου Κλαδά Αντωνίου. 
Β. Ορίζει την αποζημίωση στο ποσό των 480,70 ευρώ, σύμφωνα με το από 13/06/2017 τιμολόγιο 
παροχής υπηρεσιών. 
Γ. Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 
έτους 2017, στον Κ.Α. 00-6492, με τίτλο «δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων». 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ: 9270/06.06.2017 αίτηση της κας 
ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑΣ που αφορά αποζημίωση βλάβης οχήματος από αδέσποτα ζώα 
Αρ. Απόφ.: 139/2017 

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

αριθμ. πρωτ: 9270/06.06.2017 αίτηση της κας ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑΣ που αφορά αποζημίωση βλάβης 

οχήματος από αδέσποτα ζώα» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Με την αριθμ. πρωτ: 9270/06.06.2017 αίτησή της, η κα Χουβαρδά Μαρία αιτείται την καταβολή 

χρηματικής αποζημίωσης για τη ζημιά που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΧΥ 2855 όχημά της από 
επίθεση αδέσποτων σκύλων, ενώ βρισκόταν επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στο Λαύριο. 

Προς απόδειξη του αιτήματός της, η κα Χουβαρδά προσκόμισε: (α) απόσπασμα βιβλίου 
συμβάντων του Αστυνομικού Τμήματος Λαυρίου, (β) υπεύθυνη δήλωση, (γ) απόδειξη επισκευής του 
οχήματος ποσού 228,16 ευρώ και (δ) φωτογραφίες που επιβεβαιώνουν τις φθορές που έχουν προκληθεί 
στον εμπρόσθιο προφυλακτήρα του οχήματος.  

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στην αρ. πρωτ: ΔΥ/19.06.2017 γνωμοδότησή του αναφέρει τα 
κατωτέρω: 
     «Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. 9270/06.06.2017 αίτησης της  κ. Μαρίας Χουβαρδά, με την οποία 

ζητείται η αποκατάσταση των βλαβών του οχήματός της, τις οποίες υπέστη από επίθεση αδέσποτων σκύλων 

την 04/06/2017  επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου Λαυρίου, έχω να σας εκθέσω ότι:  

     Λαμβάνοντας υπ’ όψη:  

Α) το απόσπασμα του Βιβλίου Συμβάντων του Αστυνομικού Τμήματος Λαυρίου  και τις επισυναπτόμενες 

φωτογραφίες και εφ’ όσον κρίνετε  ότι με αυτά βεβαιώνονται τα πραγματικά περιστατικά όπως τα εκθέτει η 

αιτούσα, 

Β)  το γεγονός ότι  αντίστοιχες καταγγελίες- αιτήσεις έχουν προϋπάρξει και από άλλους δημότες για την ίδια 

αιτία,  

Γ) τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιδ εδ. β΄. και παρ. 2 , καθώς και 75 γ παρ. 10 του ν. 3852/2010   

και 
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Δ) ότι το αιτούμενο ποσό της αποζημιώσεως ανέρχεται σε 228,16 ευρώ. 

     Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει σχετικώς  και αν είναι προς το συμφέρον του 

Δήμου να λάβει θετική απόφαση, προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων και  αποφυγή απασχολήσεων.» 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4071/2012 και 
ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό 
ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ και 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν 
αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. 

Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου ότι σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς είναι 
πιθανό το ύψος της αποζημίωσης που θα κληθεί να καταβάλει ο Δήμος να είναι πολύ περισσότερο, ο 
κος Πρόεδρος πρότεινε την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Επιπλέον, η επιλογή της 
συμβιβαστικής επίλυσης οδηγεί στην αποφυγή τυχόν δικαστικών εξόδων αλλά και περαιτέρω 
ταλαιπωρίας του πολίτη. 

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

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

− την αριθμ. πρωτ:9270/06.06.2017 αίτηση της κας Μαρίας Χουβαρδά και τα συνημμένα σε αυτή 
έγγραφα, 

− τη ΔΥ/19.06.2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 
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 εξωδικαστική επίλυση της υφιστάμενης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της 
κας Μαρίας Χουβαρδά. 
Β. Ορίζει την αποζημίωση στο ποσό των 228,16 ευρώ, σύμφωνα με την από 15.06.2017 
προσκομισθείσα απόδειξη παροχής υπηρεσιών. 
Γ. Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 
έτους 2017, στον Κ.Α. 00-6492, με τίτλο «δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων». 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ:8747/07.06.2017 αίτηση συμβιβασμού των 
κ.κ. Ανδρέα και Ανδριάννας Μανώλη 
Αρ. Απόφ.: 140/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «λήψης απόφασης σχετικά με την 
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αριθμ. πρωτ:8747/07.06.2017 αίτηση συμβιβασμού των κ.κ. Ανδρέα και Ανδριάννας Μανώλη», έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Την από 17 Μαρτίου 2017 και με αριθμ. πρωτ: 6452/25.04.2017 αγωγή των Ανδρέα Μανώλη και 
Ανδριάννας Μανώλη, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, με την οποία ζητούν την καταβολή ποσού 
4.750,00 ευρώ, συν του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου, ποσοστό 3,6%, ήτοι 171,00 ευρώ, συνολικά 
4.921,00 ευρώ. 
Την υπ’ αριθμ.110/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίσθηκε να μην 
παρασταθεί ο Δήμος Λαυρεωτικής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου κατά την εκδίκαση της αγωγής 
των κ.κ. Ανδρέα Μανώλη και Ανδριάννας Μανώλη, (ΓΑΚ: 720/2017) κατά του Δήμου Λαυρεωτικής, στις 
8 Μαΐου 2017, αφού δεν υπάρχει λόγος αντιδικίας. 
Την αριθμ. πρωτ: 8747/26.05.2017 αίτηση δικαστικού συμβιβασμού των κ.κ. Ανδρέα και Ανδριάννας 
Μανώλη, με την οποία παραιτούνται των τόκων υπερημερίας και ζητούν μόνο το κεφάλαιο της απαίτησής 
του. 
Την αριθμ. πρωτ: 8747/07.06.2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, σχετικά με την 
ανωτέρω αναφερόμενη αίτηση συμβιβασμού. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο, έλαβε υπόψη: 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
την  αριθμ. πρωτ: 6452/25.04.2017 αγωγή των Ανδρέα & Ανδριάννας Μανώλη,  
την υπ’ αριθμ.110/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 
την αριθμ. πρωτ: 8747/26.05.2017 αίτηση δικαστικού συμβιβασμού των κ.κ. Ανδρέα και Ανδριάννας 
Μανώλη και την ταυτάριθμη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
κάνει δεκτή την αριθμ. πρωτ: 8747/26.05.2017 αίτηση δικαστικού συμβιβασμού των κ.κ. Ανδρέα και 
Ανδριάννας Μανώλη, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενάγοντες θα δηλώσουν και κατά την εκδίκασή της 
αγωγής τους, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου ότι παραιτούνται από τους τόκους υπερημερίας. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου ΕΛΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ σε σεμινάριο σχετικά με τα 
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 
Αρ. Απόφ.: 141/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης συμμετοχής της 
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υπαλλήλου ΕΛΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ σε σεμινάριο σχετικά με τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  
Η εταιρεία ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. διοργανώνει επίκαιρο σεμινάριο με θέμα: «αλλαγές στο 

νομικό πλαίσιο αδειοδότησης και επιβολής κυρώσεων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος», 
στις 26 και 27 Ιουνίου 2017, στην Αθήνα. 
  Σκοπός του σεμιναρίου είναι  η ενημέρωση των υπαλλήλων των ΟΤΑ Α’ βαθμού για όλες τις 
τελευταίες εξελίξεις σε θέματα Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
9965/15.06.2017 αίτηση της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Ελένης Χρήστου, με 
την οποία ζητά να εγκριθεί η συμμετοχή της στο εν λόγω σεμινάριο. 

Η δαπάνη για τη συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των 200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ) και  θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 
έτους 2017, με τίτλο «δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού». 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έχοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», 

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

- Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016, 

- Τη θεματολογία του σεμιναρίου, 

- Την αρ. πρωτ: 9965/15.06.2017 αίτηση της υπαλλήλου Ελένης Χρήστου 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει την αποδέσμευση του ποσού των 235,00 ευρώ που είχε διατεθεί με την υπ’ αριθμ.82/2017 
προηγούμενη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σε βάρος του ΚΑ δαπανών 00-6073 (ΑΑΥ: 359/2017) 
για τη συμμετοχή της υπαλλήλου Ελένης Χρήστου σε σεμινάριο με θέμα «το νέο νομοθετικό πλαίσιο 
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων», λόγω ματαίωσής του. 
Β. Εγκρίνει τη συμμετοχή της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Ελένης Χρήστου, σε 
ημερίδα με θέμα: «αλλαγές στο νομικό πλαίσιο αδειοδότησης και επιβολής κυρώσεων σε Καταστήματα 
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος», το οποίο διοργανώνεται από την εταιρεία ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., 
στις 26 και 27 Ιουνίου 2017, στην Αθήνα. 
Γ. Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 200,00 ευρώ για τη συμμετοχή της υπαλλήλου στο ανωτέρω σεμινάριο και 
τη διάθεση της πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017. 
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Δ. 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: Λήψη απόφασης περί έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής σε βάρος των 
ΚΑ δαπανών 10-6323, 20-6323 & 70-6323 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2017 για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά τον έλεγχο ΚΤΕΟ των 
οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 142/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έκδοσης χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής σε βάρος των ΚΑ δαπανών 10-6323, 20-6323 & 70-6323 του προϋπολογισμού εξόδων 

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά τον έλεγχο ΚΤΕΟ 

των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ: 9998/16.06.2017 εισήγηση του Γραφείου Κίνησης, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3852/2010 και των άρθρων 32, 34,37 του από 17-5-

59 Β.Δ/τος παρακαλούμε όπως εγκρίνετε: 

(α) τη διάθεση πίστωσης: 

1- Ποσού 436,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6323  

2- ποσού 625,00 ευρώ σε βάρος ΚΑ 20-6323 

3- ποσού 50,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70-6323 

του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, προκειμένου ο Δήμος 

να προβεί στον έλεγχο ΚΤΕΟ δημοτικών οχημάτων. 

(β) την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου 

Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνου Καραμπάτσου, ΔΕ30. 

Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού από τον ανωτέρω αναφερόμενο 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, 

− την αριθμ. πρωτ: 9998/16.06.2017 εισήγηση του Γραφείου Κίνησης, 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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Α. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης (ι) ποσού 436,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6323, (ιι) ποσού 625,00 
ευρώ σε βάρος ΚΑ 20-6323, (ιιι) ποσού 50,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70-6323 του προϋπολογισμού 
δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017. 
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 
23.09.2017. 
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: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «παροχή 
νομικών υπηρεσιών υποστήριξης για τη συγκέντρωση δικαιολογητικών και τη σύνταξη 
ενστάσεων και συμπληρωματικών δηλώσεων ιδιοκτησίας της κτηματογράφησης στα πλαίσια 
του Εθνικού Κτηματολογίου Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 143/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 

πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’παροχή νομικών υπηρεσιών υποστήριξης για τη 

συγκέντρωση δικαιολογητικών και τη σύνταξη ενστάσεων και συμπληρωματικών δηλώσεων ιδιοκτησίας 

της κτηματογράφησης στα πλαίσια του Εθνικού Κτηματολογίου Δήμου Λαυρεωτικής’’», έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

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

− Την υπ’ αριθμ.61/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με την οποία εγκρίθηκε 
η 1η αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 και προστέθηκε ο ΚΑ δαπανών 30-
7425.029. 
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− Την υπ’ αριθμ. πρωτ:9838/13.06.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
την αναγκαιότητα παροχής νομικών υπηρεσιών υποστήριξης για τη συγκέντρωση δικαιολογητικών και 
τη σύνταξη ενστάσεων και συμπληρωματικών δηλώσεων ιδιοκτησίας της κτηματογράφησης στα 
πλαίσια του Εθνικού Κτηματολογίου Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ001532832. 

− Το αριθμ. πρωτ: 10338/14.06.2017 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαυρεωτικής. 
Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06, 

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

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

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 9838/13.06.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής 

− το αριθμ. πρωτ: 10338/14.06.2017 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαυρεωτικής 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α)  εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 8.500,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «παροχή νομικών 
υπηρεσιών υποστήριξης για τη συγκέντρωση δικαιολογητικών και τη σύνταξη ενστάσεων και 
συμπληρωματικών δηλώσεων ιδιοκτησίας της κτηματογράφησης στα πλαίσια του Εθνικού 
Κτηματολογίου Δήμου Λαυρεωτικής’’». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 8.500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7425.029 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών και περιφερειακών συσκευών για την κάλυψη των 
αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 144/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 

πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών και περιφερειακών 

συσκευών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
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− Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α), όπως αναδιατυπώθηκε 
με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42Α) και ισχύει. 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

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

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 9003/31.05.2017 εισήγηση Γραφείου Δημάρχου σχετικά με την 
αναγκαιότητα της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών και περιφερειακών συσκευών για 
την κάλυψη των υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ:9882/14.06.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Τεχνολογιών, 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001535321 
2017-06-15. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στους ΚΑ 10-
7134 και 30-7134 του οποίου έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

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

− τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06, 

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

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

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 9003/31.05.2017 εισήγηση Γραφείου Δημάρχου 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ:9882/14.06.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Τεχνολογιών, 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
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(α) εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών, όπως αυτές αναφέρονται στο αριθμ. 
πρωτ: 9882/14.06.2017 αίτημα του Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
(β)  εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 6.590,60 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας γραφικής ύλης για την 
κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτική ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών και 
περιφερειακών συσκευών για την κάλυψη των υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής. 
(γ) διαθέτει πίστωση ποσού 5.313,40 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-7134 και ποσού 1.277,20 ευρώ σε 
βάρος του ΚΑ 30-7134 του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας πινακίδων 
σήμανσης οδικής κυκλοφορίας και υλικού οδικής ασφάλειας 
Αρ. Απόφ.: 145/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 

πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας πινακίδων σήμανσης οδικής κυκλοφορίας και υλικού οδικής 

ασφάλειας», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

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

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ:3453/08.03.2017 υποβολή αιτήματος του Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής 
σχετικά με την ανάγκη προμήθειας υλικού σήμανσης οδικής κυκλοφορίας και υλικού οδικής ασφάλειας 
για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας. 

− Την αριθμ.28/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «προμήθεια πινακίδων 
σήμανσης οδικής κυκλοφορίας και υλικού οδικής ασφάλειας», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 
ΑΔΑΜ: 17REQ001542389. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 30-
7135.013 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 
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Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

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

− τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06, 

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

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

− την υπ’ αριθμ. πρωτ:3453/08.03.2017 υποβολή αιτήματος του Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την αριθμ.28/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 4.516,08 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας πινακίδων σήμανσης 
οδικής κυκλοφορίας και υλικού οδικής ασφάλειας για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Ενότητας 
Κερατέας. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 4.516,08 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7135.013 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 39Α/2017 που εκδόθηκε 
με την υπ’ αριθμ.63/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  
Αρ. Απόφ.: 146/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «απόδοσης λογαριασμού για το 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 39Α/2017 που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.63/2017 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 
10162/19.06.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Με την υπ’ αριθμ.63/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού  

844,08 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.003 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Λαυρίου» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017, 

προκειμένου να η γίνει σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης εγκαταστάσεων εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος ο 

υπάλληλος του Δήμου, Λιούμης Ευάγγελος, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός, με βαθμό Γ’.   

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την κίνηση 

της πληρωμής και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης.  
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Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 844,08 ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου της 

διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού.» 

Η Οικονομική Επιτροπή 
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.63/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ:10162/19.06.2017 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 το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 39Α/2017, έτσι όπως 
υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Λιούμη Ευάγγελο, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγο – Μηχανικό, 
με βαθμό Γ’, από υπόλογο του ποσού που του είχε διατεθεί για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου του έργου «συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Κερατέας 
Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 147/2017 

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

Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «συντήρηση Η/Μ 

εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και 
ειδικότερα στον ΚΑ 61-7336.001, με τίτλο «συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου 
Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής». 
2. Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ 

αριθμ.197/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, στο οποίο περιλαμβάνεται ο ΚΑ 
δαπανών 61-7336.001. 
3. Το αριθμ. πρωτ: 6931/28.04.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το 

διαβιβάσθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή (ΑΔΑΜ 
αιτήματος: 17REQ006126289 2017-05-02). 
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4. Την υπ’ αριθμ.109/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 
έγινε η έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου «συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικού 
Σταδίου Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής», ο καθορισμός του τρόπου επιλογής Αναδόχου και η 
διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 61-7336.001 του προϋπολογισμού εξόδων 
Δήμου Λαυρεωτικής. 
5. Την υπ’ αριθμ.8235/19.05.2017 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε 

η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «συντήρηση Η/Μ 
εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής». 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ολόκληρη η 
διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC006209576.  

Περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 6ΦΡΒΩΛ1-ΗΛΡ) και 
δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», αριθμ. φύλλου: 13394/25.05.2017. 

Επίσης, τα τεύχη του διαγωνισμού αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής 
www.lavreotiki.gr. 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 6 Ιουνίου 2017, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού συνέταξε το αριθμ. πρωτ: 
9307/06.06.2017 πρακτικό, το οποίο διαβίβασε προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή και σας θέτω 
υπόψη: 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

 
Στην Κερατέα  σήμερα την 06/06/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 88/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των  οικονομικών 

προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» (Αριθμ. 8235/19-05-2017 Περίληψης Διακήρυξης)  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Μαρία Ζωή Παπαθανάση  

2) Ευάγγελος Λιούμης 

3) Ιωάννης Λιέπουρης 

 
Η Διαδικασία ξεκίνησε με την κατάθεση των φακέλων προσφοράς των οικονομικών φορέων που 

παρουσιάστηκαν ενώπιον της επιτροπής κατά σειρά που φαίνεται στο συνημμένο πίνακα Ι. 

http://www.lavreotiki.gr/
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Αφού ολοκληρώθηκε η κατάθεση των φακέλων προσφοράς ενώπιον της επιτροπής και παρελθούσης 

της ώρας 11.00 π.μ (ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών σύμφωνα με την Διακήρυξη), η Πρόεδρος 

της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινώνησε με το πρωτόκολλο και διαπίστωσε ότι δεν έχουν κατατεθεί 

προσφορές μέχρι την 06/06/2017 και ώρα 11:00΄.  

Καταγράφηκε η πληρότητα του περιεχομένου των φακέλων προσφοράς, στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

Υ.Δ 
αρ. 79 
παρ.4  Ν. 
4412/ 
Τ.Ε.Υ.Δ 

Αρ. 
Πτυχίου 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (1.095,41€) 

Αριθμός Τράπεζα Ημερομηνία Ποσό 

1 
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΛΟΚΤΕΝΗΣ 

√ 

25350 1728008 ΤΜΕΔΕ 31/05/2017 1.096,00 

2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ √ 12198 1727906 ΤΜΕΔΕ 30/05/2017 1.096,00 

3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝ. 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ √ 13483 1728155 ΤΜΕΔΕ 02/06/2017 1.095,41 

4 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. 
ΚΑΡΒΕΛΑΣ √ 13892 1727862 Τ.ΜΕΔΕ 29/05/2017 1.095,41 

 
 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, οι 

οποίες μονογράφησαν από τα μέλη της και ελέγχθηκε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών, κατά 

την ίδια σειρά. Κατά τη διαδικασία αυτή, η Ε.Δ. έλεγξε την πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών, 

καθώς και την ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων και 

των ποσοστών έκπτωσης. 

Οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας έχουν ως εξής: 

 
Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

 
1 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΚΤΕΝΗΣ 15% (Δεκαπέντε τοις εκατό) 

2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΚΑΡΒΕΛΑΣ 10% (Δέκα τοις εκατό) 

3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 8% (Οκτώ τοις εκατό) 

4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ 7% (Επτά τοις εκατό) 

 
Η Επιτροπή πραγματοποίησε τον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των 

διαγωνιζομένων του εν λόγω έργου, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 17 με αριθ. πρωτ.: 

Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-2010 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ηλεκτρονικά και 

αυθημερόν στον ιστότοπο https://www.tsmede.gr. Φωτοαντίγραφα των στοιχείων εγκυρότητας των 

εγγυητικών επιστολών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εν λόγω Πρακτικού και το συνοδεύουν. 

https://www.tsmede.gr/
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προέκυψε ότι ο Οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΚΤΕΝΗΣ», πληροί τους όρους της Διακήρυξης και κηρύσσεται 

Προσωρινός Μειοδότης με έκπτωση  Δεκαπέντε τοις εκατό (15 %). 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατόπιν όλων των παραπάνω  και  λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την Διακήρυξη του Δημάρχου  

2. τις υποβληθείσες προσφορές 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

4. την υπ’ αριθ. 109/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την Έγκριση των τευχών 

δημοπράτησης του έργου, τον καθορισμό του τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης και τη διάθεση 

πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 61-7336.001 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής. 

εισηγείται προς τη Οικονομική Επιτροπή: 

Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΛΟΚΤΕΝΗΣ» ως προσωρινού αναδόχου του έργου  «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικού 
Σταδίου Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής»  γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους 

όρους της διακήρυξης και προσέφερε τη μεγαλύτερη έκπτωση 15%.  

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

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

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 9307/06.06.2017 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 
αποφασίζει  ομόφωνα  

(α) εγκρίνει στο σύνολό του το υπ’ αριθμ. πρωτ: 9307/06.06.2017 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού που διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας, στις 6 
Ιουνίου 2017, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου 
Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής», ο οποίος προκηρύχθηκε με την αριθμ. πρωτ: 8235/19.05.2017 
απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής. 
(β) κατακυρώνει ως προσωρινό ανάδοχο του έργου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικού 
Σταδίου Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής», τον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΚΤΕΝΗΣ», ο οποίος προσέφερε τη μεγαλύτερη έκπτωση, ποσοστό δέκα 
πέντε τοις εκατό (15%). 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 17 από 31 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας γραφικής 
ύλης για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 148/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 

πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών 

του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α), όπως αναδιατυπώθηκε 
με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42Α) και ισχύει. 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

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

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ:10169/19.06.2017 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Προμηθειών 
(Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών) σχετικά με την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των 
υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001551679. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 10-6612 
του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

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

− τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06, 

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

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

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 10169/19.06.2017 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Προμηθειών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 18 από 31 

(α) εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών, όπως αυτές αναφέρονται στο αριθμ. 
πρωτ: 10169/19.06.2017 πρωτογενές αίτημα του Γραφείου Προμηθειών το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
(β)  εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 3.499,84 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας γραφικής ύλης για την 
κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής. 
(γ) διαθέτει πίστωση ποσού 3.499,84 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6612 του προϋπολογισμό εξόδων του 
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, με τίτλο «προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείου».  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας σκίαστρων 
για τις ανάγκες του ΚΕΠ Κερατέας 
Αρ. Απόφ.: 149/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 

πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας σκίαστρων για τις ανάγκες του ΚΕΠ Κερατέας», έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α), όπως αναδιατυπώθηκε 
με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42Α) και ισχύει. 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

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

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ:10171/19.06.2017 υποβολή αιτήματος του Προϊσταμένου των ΚΕΠ Δήμου 
Λαυρεωτικής, σχετικά με την ανάγκη προμήθειας σκίαστρων για τις ανάγκες του ΚΕΠ Κερατέας. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 10-7133 
του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

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

− τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06, 

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

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

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 10171/19.06.2017 υποβολή αιτήματος του Προϊσταμένου των ΚΕΠ Δήμου 
Λαυρεωτικής 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 530,00 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας σκίαστρων για τις ανάγκες 
του ΚΕΠ Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 530,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-7133 του προϋπολογισμό εξόδων του 
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, με τίτλο «έπιπλα – σκεύη».  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «συντήρηση 
δασικού οδικού δικτύου Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 150/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 

πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Δήμου Λαυρεωτικής’’», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

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

− Τα υπ’ αριθμ. πρωτ: 877/Φ.702.15/21.04.2017 και 1442/Φ.702.15/09.06.2017 έγγραφα της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαυρίου. 
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− Την αριθμ.31/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο «συντήρηση δασικού 
οδικού δικτύου Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 19.601,42 ευρώ, η οποία αναρτήθηκε 
στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001551840 207-06-20. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στους ΚΑ 64-
7333.001 και 64-7333.002 του οποίου έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

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

− τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06, 

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

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

− τα υπ’ αριθμ. πρωτ: 877/Φ.702.15/21.04.2017 και 1442/Φ.702.15/09.06.2017 έγγραφα της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαυρίου, 

−  την αριθμ.31/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α)  εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 19.601,42 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «συντήρηση δασικού 
οδικού δικτύου Δήμου Λαυρεωτικής». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 12.071,40 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 64-7333.001 και ποσού 7.530,02 ευρώ 
σε βάρος του ΚΑ 64-7333.002 του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 
2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «συντήρηση – 
επισκευή στάσεων αναμονής επιβατών» 
Αρ. Απόφ.: 151/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 

πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’συντήρηση – επισκευή στάσεων αναμονής επιβατών’’», έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
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δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

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

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ:7671/10.05.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
την επισκευή τριών (3) στάσεων αναμονής στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου. 

− Την αριθμ.32/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο «εργασίες επισκευής 
στάσεων αναμονής στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 
με ΑΔΑΜ: 17REQ001584002. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 30-
6262.011 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

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

− τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06, 

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

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

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 7671/10.05.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής 

− την αριθμ.32/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α)  εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 4.960,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες επισκευής 
στάσεων αναμονής στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 4.960,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6262.011 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής (Θεόδωρος Γκιώνης) 
Αρ. Απόφ.: 152/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης δαπανών πάγιας 
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προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής (Θεόδωρος Γκιώνης)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 10453/2017.2017 εισήγηση του διαχειριστή της παγίας προκαταβολής, 
στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 

Παρακαλώ όπως προβείτε σε έλεγχο των τιμολογίων που πληρώθηκαν από την πάγια 
προκαταβολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ΒΔ 17/5 – 15/06/1959. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΣΟ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ 

1 ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΚΩΝ.ΛΑΡΔΗΣ 

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 1ο 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΛΑΥΡΥΟΥ 

26/5/2017 31 496,00€ 32,00€ 

2 ΝΙΝΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΠΕ 30/05/2017 198 148,80€  

3 ΜΑΝΚΑ ΣΤ 
ΤΕΟΔΗΟR 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΛΑΥΡΙΟΥ 

30/05/2017 41 496,00€ 32,00€ 

4 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣ 
.ΔΟΥΝΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 

ΛΑΥΡΙΟΥ 
30/5/2017 173 496,00€ 32,00€ 

5 MULTI ACTIONS 
O.E 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 1/6/2017 149 59,52€  

6 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ 
Α.Β.Τ.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 2/6/2017 3541 311,59€ 10,05€ 

7 Α.ΠΟΛΥΖΟΣ-
Ζ.ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΣΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

2/6/2017 325589 121,02€  

8 ΣΔΡΑΒΙΚΛΗΣ 
Ν.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 2/6/2017 564 136,40€  

9 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ 
Α.Β.Τ.Ε 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 6/6/5017 3548 196,04€ 6,32€ 

10 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ 
Α.Β.Τ.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 6/6/2017 3546 198,35€ 6,39€ 

11 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΟΤΣΩΝΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΑΚΕΛΩΝ 6/6/2017 4535 40,92€  

12 ΤΙΛΑΒΕΡΙΔΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ 
ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ 

6/6/2017 221 170,28€  

13 
ΑΦΟΙ 

ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΥ 
Α.Ε.Ε.Η.Κ. 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 12/6/2017 5112 31,37€  
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14 
ΑΦΟΙ 

ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΥ 
Α.Ε.Ε.Η.Κ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ 

ΑΣΥΡΜΑΤΟ 
12/6/2017 27988 18,60€  

 
 

15 
ΞΥΔΑ ΙΩΑΝΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ 12/06/2017 2951 223,20€ 7,20€ 

16 ΜΑΡΙΑ 
ΜΑΛΤΕΖΟΥ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ 
ΔΥΟ ΚΟΡΟΠΙΟΥ ΓΙΑ 

ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ 
ΤΟΥ 

ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΥ 
ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΩΝ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ 

ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

20/6/2017 14 496,00€ 80€ 

17 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ 
Α.Β.Τ.Ε 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 2/6/2017 3540 177,59€  

    ΣΥΝΟΛΟ 3.817,68 € 205,96€ 

    ΥΠΟΛΟΙΠΟ 182,32 €  

    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 388,28 €  

 
Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 
Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010 

− το άρθρο του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

− την αριθμ.41/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η σύσταση της πάγιας 
προκαταβολής και ο ορισμός υπολόγου υπαλλήλου 

− την αρ. πρωτ: 10453/2017 εισήγηση του διαχειριστή της παγίας προκαταβολής 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής, όπως αυτές αναφέρονται στο 
εισηγητικό μέρος της παρούσας, από τον υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής Θεόδωρο Γκιώνη, 
συνολικού ύψους 3.817,68 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων σε βάρος των 
αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017. 
 
ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής σε βάρος των ΚΑ δαπανών 20-
7321.002 και 20-7321.003 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 
2017 για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ 
Αρ. Απόφ.: 153/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων 
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προπληρωμής σε βάρος των ΚΑ δαπανών 20-7321.002 & 20-7321.003 του προϋπολογισμού εξόδων 

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ», έθεσε υπόψη των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 10573/23.06.2017 εισήγησή του, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ 
Εφαρμογών & Συγκοινωνιών, αιτείται την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής προς τη 
ΔΕΔΔΗΕ για την εξόφληση των κάτωθι παροχών: 

1. Α.Π. 06080748: επαύξηση ισχύος στην οδό Στρατηλάτη Κωνσταντίνου της πόλης της Κερατέας 
2. Α.Π. 16414393: χορήγηση νέας παροχής στην οδό Αγ. Αναργύρων Κερατέας 
3. Α.Π. 16416596: χορήγηση νέας παροχής στο Ορυκτολογικό Μουσείο Αγίου Κωνσταντίνου 
Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ανέφερε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι οι ανωτέρω παροχές 

αφορούν τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου Λαυρεωτικής. Η συνολική δαπάνη για την τοποθέτηση αυτών ανέρχεται στο ποσό των 
5.462,37 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη κατασκευής του 
έργου. 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση χρηματικών 
ενταλμάτων προπληρωμής ποσού: 

(α) 4.618,29 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.002 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Κερατέας» και  

(β) ποσού  844,08 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.003 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση 
δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Λαυρίου» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 
2017 και να ορίσει τον υπόλογο υπάλληλο στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα. 

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

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

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

− Την αριθμ. πρωτ: 10573/23.06.2017 εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών & 
Συγκοινωνιών  

− Τα συνημμένα έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ 
 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού (ι) 4.618,29 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.002 με τίτλο: 
«Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Κερατέας» και (ιι) ποσού  844,08 
ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.003 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Λαυρίου» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και 
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την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του 
Δήμου, Λιούμη Ευάγγελου, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγου – Μηχανικού, με βαθμό Γ’, για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ, 
προκειμένου να η γίνει σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης εγκαταστάσεων εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής.  
Β. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 
23.09.2017. 
Γ. Η απόδοση των 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): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια 
της προμήθειας στολών πυροπροστασίας 
Αρ. Απόφ.: 154/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 1ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας στολών πυροπροστασίας». 

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, 
προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες της Ομάδας Εθελοντών της Υπηρεσίας Πυροπροστασίας.  

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:  

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 
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− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την αριθμ.34/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «προμήθεια στολών 
πυροπροστασίας», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001578887 2017-06-23. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 70-
6699.002 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

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

− τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06, 

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

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

− την αριθμ.34/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.686,40 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας στολών πυροπροστασίας 
για την κάλυψη των αναγκών της ομάδας εθελοντών πυροπροστασίας του Δήμου Λαυρεωτικής. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 1.686,40 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70-6699.002 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση 
της υπηρεσίας «αποκατάσταση ζημιών οδοφωτισμού στην περιοχή Νυχτοχωρίου Λαυρίου» 
Αρ. Απόφ.: 155/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 2ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’αποκατάσταση ζημιών 

οδοφωτισμού στην περιοχή Νυχτοχωρίου Λαυρίου’’». 

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». 
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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, 
αφού αφορά αποκατάσταση ζημιών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.  

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:  

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

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

− Το αριθμ. πρωτ: 10684/23.06.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί 
αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών. 

− Την αριθμ.35/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «αποκατάσταση 
ζημιών οδοφωτισμού στην περιοχή Νυχτοχωρίου Λαυρίου», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 
ΑΔΑΜ: 17REQ001584788 2017-06-23. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 20-
7412.002 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

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

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

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

− το αριθμ. πρωτ: 10684/23.06.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί 
αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών, 

− την αριθμ.35/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
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(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 4.836,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «αποκατάσταση ζημιών 
οδοφωτισμού στην περιοχή Νυχτοχωρίου Λαυρίου». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 4.836,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7412.002 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση 
της υπηρεσίας «αποκατάσταση φωτισμού στο γήπεδο Basket του Ειδικού Σχολείου Λαυρίου, 
καθώς και περιμετρικά αυτού» 
Αρ. Απόφ.: 156/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 3ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘‘αποκατάσταση φωτισμού 

στο γήπεδο Basket του Ειδικού Σχολείου Λαυρίου, καθώς και περιμετρικά αυτού’’». 

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, 
αφού αφορά αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.  

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:  

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 
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− Το αριθμ. πρωτ: 10687/23.06.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί 
αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών. 

− Την αριθμ.36/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «αποκατάσταση 
φωτισμού στο γήπεδο Basket του Ειδικού Σχολείου Λαυρίου, καθώς και περιμετρικά αυτού», η οποία 
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001584784 2017-06-23. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 20-
7412.002 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

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

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

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

− το αριθμ. πρωτ: 10687/23.06.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί 
αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών, 

− την αριθμ.36/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 4.712,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «αποκατάσταση φωτισμού 
στο γήπεδο Basket του Ειδικού Σχολείου Λαυρίου, καθώς και περιμετρικά αυτού». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 4.712,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7412.002 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα 
προπληρωμής 38Α/2017 και το χρηματικό ένταλμα 835Β/2017  
Αρ. Απόφ.: 157/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 4ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 38Α/2017 και το χρηματικό ένταλμα 

835Β/2017». 

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, 
λόγω λήξης του χρονικού διαστήματος που έχει οριστεί για την απόδοση του λογαριασμού. 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: 
10523/22.06.2017 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών, όπου 
αναφέρονται τα ακόλουθα:  
«Με την υπ’ αριθμ.63/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού  

4.957,69 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως: 4.936,55 € + 21,14 € (λόγω αύξησης ΦΠΑ) σε βάρος του ΚΑ 20-

7321.002 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Κερατέας» του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017, προκειμένου να η γίνει σύνδεση με το 

δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής. 
Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος ο 

υπάλληλος του Δήμου, Λιούμης Ευάγγελος, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός, με βαθμό Γ’.   

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την κίνηση 

της πληρωμής και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 4.957,69 ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου της 

διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού.» 

Η Οικονομική Επιτροπή 
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.63/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ:10523/22.06.2017 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 το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 38Α/2017, ποσού 
4.936,55 ευρώ και το χρηματικό ένταλμα πληρωμής 835Β/2017, ποσού 21,14 ευρώ, 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, Λιούμη Ευάγγελο, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγο – Μηχανικό, 
με βαθμό Γ’, από υπόλογο του ποσού που του είχε διατεθεί για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ. 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Αναστάσιος Αντωνίου 
 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Παναγιώτης Τσίκλος 
 
Ιωάννης Συρίγος 
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