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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 

 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  2 1 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 14ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 14 Αυγούστου 2017 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Δευτέρα, ώρα 12:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 10.08.2017 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 4 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Αναστάσιος Αντωνίου, Ευαγγελία Βελετάκου, Παναγιώτης 
Τσίκλος 

Απόντα μέλη  : 3 
Ιωάννης Συρίγος, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Ιωάννης Παρασκευής 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της προμήθειας υλικών 
συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 240/2017 

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 υλικών συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ 

Παιδικής Εξοχής Κερατέας 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. Δ22/οικ.14573/359/2017 (ΦΕΚ 1224/Β/07.04.2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας & Πρόνοιας. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 14385/11.08.2017 υποβολή αιτήματος του Πρόεδρου της Ζ’ Παιδικής 
Εξοχής Κερατέας με θέμα «προμήθεια υλικών συντήρησης για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής 
Εξοχής Κερατέας», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001812773 2017 08 11. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 15-
6482.001 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: 14385/11.08.2017 υποβολή αιτήματος του Πρόεδρου της Ζ’ Παιδικής 
Εξοχής Κερατέας 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια ειδών, όπως αυτές αναφέρονται στο 
αριθμ. πρωτ: 14385/11.08.2017 αίτημα Δημάρχου. 
(β) την έγκριση της δαπάνης ποσού 820,10 ευρώ για την ανάθεση της προμήθειας υλικών συντήρησης 
για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας. 
(γ) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 820,10 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6482.001 του προϋπολογισμό 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «συντήρηση 
και επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Λαυρίου» 
Αρ. Απόφ.: 241/2017 

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 
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πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’συντήρηση και επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Λαυρίου’’» 

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: 14009/04.08.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
την αναγκαιότητα επισκευής του Δημοτικού Καταστήματος Λαυρίου. 

− Την υπ’ αριθμ. 60/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «συντήρηση και 
επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Λαυρίου», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ001810646 2017 08 11. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 10-
6261.001 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: 14009/04.08.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 60/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 12.409,42 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «συντήρηση και επισκευή 
Δημοτικού Καταστήματος Λαυρίου». 
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(β) διαθέτει πίστωση ποσού 12.409,42 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6261.001 «συντήρηση και επισκευή 
Δημοτικού Καταστήματος Λαυρίου» του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 
έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες 
καθαρισμού Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 242/2017 

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 ‘’εργασίες καθαρισμού Δημοτικής Ενότητας 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.48/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής περί αδυναμίας 
εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού με ίδια μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του 
Ν.3979/2011. 

− Τα υπ’ αριθμ. πρωτ: 14213/08.08.2017, 14214/08.08.2017 και 14215/08.08.2017 αιτήματα 
Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την αναγκαιότητα ανάθεσης εργασιών καθαρισμού. 

− Την υπ’ αριθμ. 63/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «εργασίες 
καθαρισμού Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ001808951 2017 08 10. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 20-
6262.002 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: 
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− 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: 14213/08.08.2017, 14214/08.08.2017 και 14215/08.08.2017 αιτήματα 
Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 63/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού των τεσσάρων (4,00) ευρώ από την ΑΑΥ 458/2017. 
(β) την έγκριση της δαπάνης ποσού 18.153,60 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες 
καθαρισμού Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής. 
(β) της διάθεση της πίστωσης ποσού 18.153,60 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6262.002 «εργασίες 
καθαρισμού Ενότητας Λαυρίου» του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 
2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της προμήθειας 
φαρμακευτικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας Δήμου 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 243/2017 

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 φαρμακευτικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ 

Παιδικής Εξοχής Κερατέας 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. 
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− Την υπ’ αριθμ. Δ22/οικ.14573/359/2017 (ΦΕΚ 1224/Β/07.04.2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας & Πρόνοιας. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 14287/09.08.2017 υποβολή αιτήματος του Πρόεδρου της Ζ’ Παιδικής 
Εξοχής Κερατέας με θέμα «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ 
Παιδικής Εξοχής Κερατέας», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001810588 2017 08 
11. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 15-
6482.001 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: 14287/09.08.2017 υποβολή αιτήματος του Πρόεδρου της Ζ’ Παιδικής 
Εξοχής Κερατέας 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια ειδών, όπως αυτές αναφέρονται στο 
αριθμ. πρωτ: 14287/09.08.2017 αίτημα Δημάρχου. 
(β) την έγκριση της δαπάνης ποσού 598,16 ευρώ για την ανάθεση της προμήθειας φαρμακευτικού υλικού 
για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας. 
(γ) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 598,16 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6482.001 του προϋπολογισμό 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας 
«αποκατάσταση ζημιών στις εγκαταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας κτιρίων του Δήμου 
Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 244/2017 

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 ‘‘αποκατάσταση ζημιών στις εγκαταστάσεις αντικεραυνικής 

προστασίας κτιρίων του Δήμου Λαυρεωτικής’’» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 
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− 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. 52/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «αποκατάσταση 
ζημιών στις εγκαταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας κτιρίων του Δήμου Λαυρεωτικής», η οποία 
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001786094 2017 08 09. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 30-
7135.011 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. 52/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 9.920,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «αποκατάσταση 
ζημιών στις εγκαταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας κτιρίων του Δήμου Λαυρεωτικής». 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 9.920,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7135.011 του προϋπολογισμό 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες 
συντήρησης χώρων πρασίνου Δ.Ε. Λαυρίου Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 245/2017 
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Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 

πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘‘εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου Δ.Ε. Λαυρίου 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. 67/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «εργασίες 
συντήρησης χώρων πρασίνου Δ.Ε. Λαυρίου Δήμου Λαυρεωτικής», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 
με ΑΔΑΜ: 17REQ001801060 2017 08 10. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 35-
6262.002 του οποίου το διαθέσιμο υπόλοιπο ανέρχεται σε 10.164,80 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, 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. 67/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 10.164,80 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες 
συντήρησης χώρων πρασίνου Δ.Ε. Λαυρίου Δήμου Λαυρεωτικής». 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 10.164,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6262.002 «συντήρηση & 
επισκευή κήπων Ενότητας Λαυρίου» του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 
έτους 2017.  
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ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες 
περίφραξης γηπέδου στην περιοχή ΧΑΟΣ Αγίας Τριάδος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου» 
Αρ. Απόφ.: 246/2017 

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 ‘‘εργασίες περίφραξης γηπέδου στην περιοχή ΧΑΟΣ Αγίας 

Τριάδος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου’’» 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:12644/14.07.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
την ανάγκη περίφραξης του γηπέδου στην περιοχή ΧΑΟΣ Αγίας Τριάδος. 

− Την υπ’ αριθμ. 57/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «εργασίες 
περίφραξης γηπέδου στην περιοχή ΧΑΟΣ Αγίας Τριάδος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου», 
η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001787233 2017 08 09. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 30-
6262.007 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:12644/14.07.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 
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− την υπ’ αριθμ. 57/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 4.960,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες 
περίφραξης γηπέδου στην περιοχή ΧΑΟΣ Αγίας Τριάδος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου». 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 4.960,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6262.007 του προϋπολογισμό 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας υλικών για 
την αποκατάσταση της λειτουργίας των σιντριβανιών των Δημοτικών Ενοτήτων Κερατέας και 
Λαυρίου 
Αρ. Απόφ.: 247/2017 

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 διάθεση 

πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας υλικών για την αποκατάσταση της λειτουργίας των 

σιντριβανιών των Δημοτικών Ενοτήτων Κερατέας και Λαυρίου» 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. 66/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «προμήθεια υλικών 
για την αποκατάσταση της λειτουργίας των σιντριβανιών των Δημοτικών Ενοτήτων Κερατέας και 
Λαυρίου», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001818778 2017 08 14. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στους ΚΑ 30-
6262.009 και 30-6262.010 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  
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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. 66/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 2.188,60 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθεια υλικών για την 
αποκατάσταση της λειτουργίας των σιντριβανιών των Δημοτικών Ενοτήτων Κερατέας και Λαυρίου. 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 1.607,04 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6262.009 και ποσού 581,56 
ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6262.010 του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 
έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 60Α/2017 που εκδόθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 125/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.: 248/2017 

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 60Α/2017 που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.125/2017 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 
14380/11.08.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ.125/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της 

πίστωσης ποσού 844,08 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.002 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, με τίτλο: «φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Κερατέας» για τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης του ακινήτου 

(παιδική χαρά) που βρίσκεται στο Ο.Τ.219 της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, 

επί των οδών ΚΕΦΑΛΟΥ – ΒΑΡΝΑΛΗ – ΠΡΙΦΤΗ - ΕΝΙΣΛΕΙΔΗ.  

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

− την υπ’ αριθμ.125/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ:4380/11.08.2017 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 60Α/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 τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής 
χαμηλής τάσης του ακινήτου (παιδική χαρά) που βρίσκεται στο Ο.Τ.219 της Δημοτικής Ενότητας 
Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, επί των οδών ΚΕΦΑΛΟΥ – ΒΑΡΝΑΛΗ – ΠΡΙΦΤΗ - ΕΝΙΣΛΕΙΔΗ 
(πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ). 
 
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος και οικονομικών καταστάσεων έτους 2016 του 
ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» 
Αρ. Απόφ.: 249/2017 

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 «εφαρμογή διπλογραφικού 

συστήματος και οικονομικών καταστάσεων έτους 2016 του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’», έθεσε υπόψη των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 1085/20.07.2017 έγγραφο της Προέδρου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής, σχετικά με την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος και τη σύνταξη των οικονομικών 
καταστάσεων έτους 2016 του Νομικού Προσώπου. 

Την από 10.08.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία 
αναφέρονται τα ακόλουθα: 
             « Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4257/2014 (Α΄93) ‘’οι διατάξεις του Π.Δ.315/1999 (Α΄302) που 

ισχύουν για τους Δήμους, περί του Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής –

Κοστολόγησης, εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία και για τα  Ν.Π.Δ.Δ. αυτών. Ομοίως εφαρμόζονται κατ΄ 

αναλογία από τους ανωτέρω φορείς, οι διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006(Α΄114), 

στην περίπτωση που η ταμειακή τους λειτουργία δε διεξάγεται από τους Δήμους που τους έχουν 

συστήσει’’. 
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Στην περίπτωση κατά την οποία το Ν.Π.Δ.Δ. δε διαθέτει υπάλληλο με την απαιτούμενη άδεια λογιστή και 

η οικονομική καθώς και η ταμειακή του διαχείριση διεξάγεται από το Δήμο που το έχει συστήσει, ο Δήμος 

αναλαμβάνει  την τήρηση του Λογιστικού Σχεδίου, τη σύνταξη του Ισολογισμού και των Οικονομικών 

Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ.  

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής,  η οποία υποστηρίζει το Ν.Π.Δ.Δ. 

‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ στα θέματα Οικονομικής Διαχείρισης / Προμηθειών/Ταμειακής Διαχείρισης  λόγω έλλειψης 

προσωπικού και ιδίως μετά την αποχώρηση υπαλλήλων για   συνταξιοδοτικούς λόγους, αδυνατεί να 

αναλάβει την υποχρέωση παρακολούθησης του Διπλογραφικού Συστήματος και τη σύνταξη του 

Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων του  Ν.Π.Δ.Δ. και γι΄ αυτό κρίνεται αναγκαία η ανάθεση 

της σύνταξης των Ισολογισμών και των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2016 σε εξωτερικό 

συνεργάτη-λογιστή.» 

Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31.07.2017), σύμφωνα με τις οποίες:  
«Το άρθρο 33 του ν. 4257/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 

‘’Οι διατάξεις του π.δ. 315/1999 (Α΄ 302) που ισχύουν για τους δήμους περί του Διπλογραφικού 

Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής - Κοστολόγησης εφαρμόζονται αναλόγως και για τα 

δημοτικά ιδρύματα, τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και 

τους συνδέσμους αυτών, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών. Αν οι ανωτέρω φορείς δεν διαθέτουν 

υπάλληλο με την απαιτούμενη άδεια λογιστή και η ταμειακή υπηρεσία τους ασκείται από τους δήμους 

που τους έχουν συστήσει, οι τελευταίοι αναλαμβάνουν και την τήρηση του Λογιστικού τους Σχεδίου. Αν 

στο δήμο δεν υπηρετεί υπάλληλος με την απαιτούμενη άδεια λογιστή ή ο αριθμός των υπηρετούντων 

υπαλλήλων δεν επαρκεί για την κάλυψη της υποχρέωσης αυτής, γεγονός που βεβαιώνεται από την οικεία 

Οικονομική Επιτροπή έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, το νομικό πρόσωπο μπορεί να 

αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή κάθε εργασία για την τήρηση του Λογιστικού του Σχεδίου, κατ’ 

αναλογία και, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114). Ομοίως, μπορεί να 

προσφύγει στις ίδιες διατάξεις, όταν έχει ίδια ταμειακή υπηρεσία, αλλά δεν διαθέτει προσωπικό με τα 

ανωτέρω απαιτούμενα τυπικά προσόντα.’’». 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή κάθε εργασίας για τη τήρηση 
του Λογιστικού Σχεδίου του Νομικού Προσώπου «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής. 

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 40 του Ν.4483/2017 

− Τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 

− Τις διατάξεις του Π.Δ.315/1999 
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− Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 1085/20.07.2017 έγγραφο της Προέδρου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής 

− Την από 10.08.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

− Το γεγονός ότι ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο Λαυρεωτικής δεν επαρκεί για να 
καλύψει και τις ανάγκες του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
την ανάθεση της τήρησης του λογιστικού σχεδίου (εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος και 
οικονομικών καταστάσεων έτους 2016) του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής σε εξωτερικό 
συνεργάτη – λογιστή. 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση 
της υπηρεσίας «εργασίες κοπής και κλαδέματος ψηλών δένδρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου» 
Αρ. Απόφ.: 250/2017 

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 διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘‘εργασίες κοπής και 

κλαδέματος ψηλών δένδρων Δημοτικής Ενότητας 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». 

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 της αναγκαιότητας κοπής μεγάλων και επικίνδυνων δένδρων σε σημεία εντός της πόλης του 
Λαυρίου. 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.  
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− 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:13314/09.08.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
την αναγκαιότητα κοπής ή κλαδέματος μεγάλων και επικίνδυνων δένδρων εντός των ορίων της 
Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου. 

− Το γεγονός ότι οι ανωτέρω εργασίες δεν μπορούν να εκτελεστούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου (Υπηρεσία Πρασίνου), λόγω έλλειψης ικανού αριθμού προσωπικού. 

− Την υπ’ αριθμ. 64/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «εργασίες κοπής 
και κλαδέματος ψηλών δένδρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 
ΑΔΑΜ: 17REQ001816737 2017 08 11. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 35-
6262.005 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:13314/09.08.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 64/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 5.976,80 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες κοπής και 
κλαδέματος ψηλών δένδρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου». 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 5.976,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6262.005 του προϋπολογισμό 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση της πραγματοποίησης των δαπανών, διάθεση και 
ψήφιση πιστώσεων για τις αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας του προσωπικού της 
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υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, για το μήνα Ιούλιο 2017 και Πρακτικογράφων, 
Ληξιάρχων για το διάστημα από 25/01/2017 έως 30/06/2017 
Αρ. Απόφ.: 251/2017 

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 της πραγματοποίησης των δαπανών, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων για τις αποζημιώσεις 

υπερωριακής εργασίας του προσωπικού της υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, για το μήνα 

Ιούλιο 2017 και Πρακτικογράφων, Ληξιάρχων για το διάστημα από 25/01/2017 έως 30/06/2017». 

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 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να συζητηθεί 
πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 
11.08.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:  

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,  
 Σύμφωνα με τις  υπ΄ αρίθμ. 483/ 03-08-2017, 461, 462/27-07-17 & 512/11-08-2017 Αποφάσεις 

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

υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το μήνα Ιούλιο 2017 και  για τους Πρακτικογράφους, 

Ληξιάρχους για το διάστημα από 25/1/17 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 Ιουλίου 2017) 7.760,76 € 

20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Ιουλίου 2017) 1.077,20 € 

10-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Πρακτικογράφων από 
25/01/17 έως 30/06/17) 760,00 € 

10-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Ληξιάρχων από 
25/01/17 έως 30/06/17) 1.892,40 € 
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15-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Πρακτικογράφου από 
25/01/17 έως 30/06/17) 696,00 € 

15-6022 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Πρακτικογράφου από 
25/1/17 έως 30/06/17) 284,00 € 

                                                        ΣΥΝΟΛΟΝ 12.470,36 € 
           
              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. 

 
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,  

− τη ΔΥ/11.05.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
την έγκριση των δαπανών που αφορούν αποζημίωση υπερωριακής εργασίας της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (μόνιμο προσωπικό και αορίστου χρόνου) του Δήμου Λαυρεωτικής 
για το μήνα Ιούλιο 2017 και πρακτικογράφων, ληξιάρχων για το χρονικό διάστημα από 25.01.2017 έως 
30.06.2017, καθώς  και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, όπως αναφέρονται στον πίνακα που 
ακολουθεί, προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθούν οι αντίστοιχές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων 
για να δεσμευθούν τα ανωτέρω ποσά από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμό δαπανών 
έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016: 

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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Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Ιουλίου 2017) 7.760,76 € 

20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Ιουλίου 2017) 1.077,20 € 

10-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Πρακτικογράφων από 
25/01/17 έως 30/06/17) 760,00 € 

10-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Ληξιάρχων από 
25/01/17 έως 30/06/17) 1.892,40 € 

15-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Πρακτικογράφου από 
25/01/17 έως 30/06/17) 696,00 € 

15-6022 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Πρακτικογράφου από 
25/1/17 έως 30/06/17) 284,00 € 

                                                        ΣΥΝΟΛΟΝ 12.470,36 € 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση 
της υπηρεσίας «εργασίες επισκευής – συντήρησης ψυκτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των 
αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 252/2017 

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 διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’εργασίες επισκευής – 

συντήρησης ψυκτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του 

Δήμου Λαυρεωτικής’’». 

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, 
καθώς αφορά την ορθή λειτουργία της Κατασκήνωσης. 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:  
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− 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. Δ22/οικ.14573/359/2017 (ΦΕΚ 1224/Β/07.04.2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας & Πρόνοιας. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 14503/11.08.2017 υποβολή αιτήματος του Πρόεδρου της Ζ’ Παιδικής 
Εξοχής Κερατέας με θέμα «εργασίες επισκευής – συντήρησης ψυκτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των 
αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ001817556 2017 08 12. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 15-
6482.001 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: 14503/11.08.2017 υποβολή αιτήματος του Πρόεδρου της Ζ’ Παιδικής 
Εξοχής Κερατέας 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών των απαιτούμενων εργασιών, όπως αυτές αναφέρονται 
στο υπ’ αριθμ. πρωτ: 14503/11.08.2017 αίτημα του Προέδρου της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας. 
(β) την έγκριση της δαπάνης ποσού 1.345,40 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας  «επισκευή – 
συντήρηση ψυκτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας». 
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(γ) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 1.345,40 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6482.001 του προϋπολογισμό 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση 
της υπηρεσίας «εργασίες κοπής και κλαδέματος ψηλών δένδρων Δημοτικής Ενότητας 
Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.: 253/2017 

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 
«έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘‘εργασίες κοπής και 

κλαδέματος ψηλών δένδρων Δημοτικής Ενότητας Κερατέας’’». 

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 της αναγκαιότητας κοπής μεγάλων και επικίνδυνων δένδρων σε σημεία εντός των ορίων της 
Δημοτικής Ενότητας Κερατέας. 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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− Την υπ’ αριθμ. πρωτ:14084/07.08.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
την αναγκαιότητα κοπής ή κλαδέματος μεγάλων και επικίνδυνων δένδρων εντός των ορίων της 
Δημοτικής Ενότητας Κερατέας. 

− Το γεγονός ότι οι ανωτέρω εργασίες δεν μπορούν να εκτελεστούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου (Υπηρεσία Πρασίνου), λόγω έλλειψης ικανού αριθμού προσωπικού. 

− Την υπ’ αριθμ. 65/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «εργασίες κοπής 
και κλαδέματος ψηλών δένδρων Δημοτικής Ενότητας Κερατέας», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 
ΑΔΑΜ: 17REQ001816696 2017 08 11. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 35-
6262.006 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:14084/07.08.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 65/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 7.365,60 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες κοπής και 
κλαδέματος ψηλών δένδρων Δημοτικής Ενότητας Κερατέας». 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 7.365,60 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6262.006 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 
 
Παναγιώτης Τσίκλος  
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