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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  1 5 η ς  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
ΤΗΣ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 18 Ιουλίου 2017 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 12:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 17.07.2017 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Αναστάσιος Αντωνίου, Ευαγγελία Βελετάκου, Ιωάννης 
Συρίγος, Παναγιώτης Τσίκλος 

Απόντα μέλη  : 2 
Κωνσταντίνος Λεβαντής, Ιωάννης Παρασκευής 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών υπερωριακής εργασίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας & 
Ηλεκτροφωτισμού (μονίμου και αορίστου χρόνου) από 01.04.2017 έως 30.06.2017  
Αρ. Απόφ.: 182/2017 

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 υπερωριακής 

εργασίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (μονίμου και αορίστου χρόνου) από 

01.04.2017 έως 30.06.2017», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 14.07.2017  
εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,  

Σύμφωνα με τις  υπ΄ αρίθμ. 386,387/ 27-06-2017 & 388/ 03-07-2017 Αποφάσεις Δημάρχου 

κατανεμήθηκε υπερωριακή εργασία στους υπαλλήλους (μόνιμους και αορίστου) της υπηρεσίας 

Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το διάστημα από 01/04/2017 έως 30/06/2017 ως εξής: 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

20-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός 
Απριλίου 2017) 

6.758,32 € 
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20-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Μαΐου 
2017) 

7.227,48 € 

20-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Ιουνίου 
2017) 

8.533,96 € 

20-6022 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός 
Απριλίου 2017) 

428,76 € 

20-6022 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Μαΐου 
2017) 

535,00 € 

20-6022 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Ιουνίου 
2017) 

1.111,68 € 

                                                       ΣΥΝΟΛΟ 24.595,20 € 
Δαπάνες που αφορούν αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες και τις 

Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 158 

του Ν.3463/06 ως υποχρεωτικές δαπάνες, παρόλο αυτά δεν αναλαμβάνονται εξ' ολοκλήρου στην αρχή 

του έτους. 

Η υποχρέωση αναλαμβάνεται όταν γεννάται η ανάγκη πρόσθετης εργασίας και η απόφαση εκδίδεται πριν 

από την συγκρότηση του σχετικού συνεργείου και την παροχή της πρόσθετης εργασίας.(παρ.4 της 

ενότητας Β. της υπ' αριθμόν εγκυκλίου 2/99070/0026/23-12-2016 του Υπ. Οικονομικών) 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λαυρεωτικής όπως προβείτε στην έγκριση των ανωτέρω δαπανών όπως αναφέρονται στον ως άνω 

πίνακα προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθούν οι αντίστοιχές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων για 

να δεσμευθεί το αντίστοιχο ποσό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016. 
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,  

− τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 158 του Ν.3463/06, 

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

− το ΔΥ/14.07.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
την έγκριση των δαπανών, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, για την καταβολή της 
αποζημίωσης υπερωριακής για το διάστημα από 01.04.2017 έως 30.06.2017 του προσωπικού της 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthor-158-dapanes.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthor-158-dapanes.html
http://www.karagilanis.gr/images/site/epikairotita/egkyklios-2-99070-0026-2016-yp-oikonomikon.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/site/epikairotita/egkyklios-2-99070-0026-2016-yp-oikonomikon.pdf
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Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λαυρεωτικής, προκειμένου να εκδοθούν οι 
αντίστοιχες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων σε βάρος των οικείων ΚΑ του προϋπολογισμό 
δαπανών έτους 2017: 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

20-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός 
Απριλίου 2017) 

6.758,32 € 

20-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Μαΐου 
2017) 

7.227,48 € 

20-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Ιουνίου 
2017) 

8.533,96 € 

20-6022 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός 
Απριλίου 2017) 

428,76 € 

20-6022 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Μαΐου 
2017) 

535,00 € 

20-6022 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Ιουνίου 
2017) 

1.111,68 € 

                                                       ΣΥΝΟΛΟ 24.595,20 € 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της προμήθειας ξύλινου 
οικίσκου για την κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 183/2017 

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 προμήθειας ξύλινου οικίσκου για την κάλυψη των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων του 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). 
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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 υπ’ αριθμ. πρωτ: 12376/11.07.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
την ανάγκη προμήθειας μεταχειρισμένου ξύλινου οικίσκου για τις ανάγκες των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων του Δήμου Λαυρεωτικής. 

− Την υπ’ αριθμ. 46/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «προμήθεια 
ξύλινου οικίσκου για την κάλυψη των αναγκών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Λαυρεωτικής», η 
οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001712474 2017 07 18. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 15-
7135.003 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: 12376/11.07.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 46/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 14.880,00 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας μεταχειρισμένου ξύλινου 
οικίσκου για την κάλυψη των αναγκών των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Λαυρεωτικής. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 14.880,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-7135.003 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης ποσού 321.807,40 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 30-7122.001 του 
προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 για την αγορά διώροφου διατηρητέου κτιρίου 
στο Ο.Τ. 147 της πόλης του Λαυρίου 
Αρ. Απόφ.: 184/2017 

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 «διάθεσης πίστωσης ποσού 

321.807,40 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 30-7122.001 του προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής 
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έτους 2017 για την αγορά διώροφου διατηρητέου κτιρίου στο Ο.Τ. 147 της πόλης του Λαυρίου», έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Την αριθμ. πρωτ: 4212/10.11.2014 (Κωδικός: ΚΧ1/2014) πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου. 

− Την υπ’ αριθμ. 216/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής σχετικά με την υποβολή 
χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο του Υ.ΠΕ.Κ.Α. στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «απόκτηση και 
διαμόρφωση ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων και διατηρητέων κτιρίων στις πόλεις 2014» στον άξονα 
προτεραιότητας 4 «απόκτηση διατηρητέων κτιρίων κατά τις ισχύουσες διατάξεις». 

− Την αριθμ. πρ.94.3/2015 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Πράσινο Ταμείο» με την οποία 
εγκρίθηκαν οι προτάσεις στο πλαίσιο του Χ.Π. «συνεχιζόμενο προς χρηματοδότηση πρόγραμμα για την 
απόκτηση και διαμόρφωση ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων και διατηρητέων κτιρίων στις πόλεις 2014-
Α.Π.4» για το έτος 2015. 

− Την υπ’ αριθμ. 109/06.02.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου 
περί έγκρισης προτάσεων του άξονα προτεραιότητας 3 «συνεχιζόμενο πρόγραμμα απόκτησης 
διατηρητέων κτιρίων» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 
2016». 

− Την υπ’ αριθμ. 140/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με θέμα «α) Αποδοχή 
ένταξης του έργου με τίτλο «Αγορά διώροφού διατηρητέου κτιρίου στο Ο.Τ.147 του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου Λαυρίου» του Δήμου Λαυρεωτικής, β) την χρηματοδότηση του από το Πράσινο 
Ταμείο του Υ.ΠΕ.Κ.Α. και γ) την παροχή εξουσιοδότησης προς τον κ. Δήμαρχο Λαυρεωτικής για την 
υπογραφή οιουδήποτε σχετικού εγγράφου και σύμβασης».  

− Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 στον ΚΑ εξόδων 30-
7122.001 του οποίου έχει προβλεφθεί πίστωση για την αγορά του διώροφου διατηρητέου ακινήτου στο 
Ο.Τ. 147 της πόλης του Λαυρίου. 

− 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). 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-7122.001, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η αγορά του διώροφου διατηρητέου ακινήτου στο Ο.Τ. 147 της πόλης του 
Λαυρίου. 

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

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 321.807,40 ευρώ για την αγορά του διώροφου διατηρητέου γωνιακού 
κτιρίου στο Ο.Τ. 147, πλησίον της κεντρικής πλατείας της πόλης του Λαυρίου, επί των οδών Κατσαρού 
και Μητροπούλου στη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 321.807,40 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7122.001 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Αναστάσιος Αντωνίου 
 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Ιωάννης Συρίγος 
 
Παναγιώτης Τσίκλος 
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