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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 

 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  2 3 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 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 11 Σεπτεμβρίου 2017 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Δευτέρα, ώρα 15:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 07.09.2017 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Αναστάσιος Αντωνίου, Ευαγγελία Βελετάκου, Παναγιώτης 
Τσίκλος, Ιωάννης Αδάμης (αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού μέλους Ιωάννη Συρίγου) 
Απόντα μέλη  : 2 
Κωνσταντίνος Λεβαντής, Ιωάννης Παρασκευής 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας και 
τοποθέτησης ειδών σκίασης στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας 
Αρ. Απόφ.: 273/2017 

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 και τοποθέτησης ειδών σκίασης στο Δημοτικό Κατάστημα 

Κερατέας», 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: 15656/04.09.2017 υποβολή αιτήματος Γραφείου Δημάρχου Λαυρεωτικής 
σχετικά με την ανάγκη προμήθειας και τοποθέτησης ειδών σκίασης για τις ανάγκες του Δημοτικού 
Καταστήματος Κερατέας, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001902723 2017 09 06. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 10-
6261.002 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 υπ’ αριθμ. πρωτ: 15656/04.09.2017 υποβολή αιτήματος Γραφείου Δημάρχου Λαυρεωτικής 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια ειδών, όπως αυτές περιγράφονται 
στο υπ’ αριθμ. πρωτ:15656/04.09.2017 πρωτογενές αίτημα. 
(β) την έγκριση της δαπάνης ποσού 2.029,88 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας και τοποθέτησης 
ειδών σκίασης για τις ανάγκες του Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας. 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 2.029,88 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6261.002 του προϋπολογισμό 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας εργαλείων 
για τον εξοπλισμό των Τεχνικών Συνεργείων του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 274/2017 

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 και τοποθέτησης ειδών σκίασης στο Δημοτικό Κατάστημα 

Κερατέας για τη διενέργεια της προμήθειας εργαλείων για τον εξοπλισμό των Τεχνικών Συνεργείων 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. πρωτ: 9890/14.06.2017 υποβολή αιτήματος Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά 
με την ανάγκη προμήθειας ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων χειρός για τον εξοπλισμό των τεχνικών 
συνεργείων του Δήμου. 

− Την υπ’ αριθμ.74/2017 μελέτη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «προμήθεια εργαλείων 
για τον εξοπλισμό των τεχνικών συνεργείων του Δήμου Λαυρεωτικής» η οποία αναρτήθηκε στο 
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001866690 2017 08 29. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στους ΚΑ 30-
7135.015 και 35-6699 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: 9890/14.06.2017 υποβολή αιτήματος Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ.74/2017 μελέτη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 5.522,34 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας εργαλείων για τον 
εξοπλισμό των τεχνικών συνεργείων του Δήμου Λαυρεωτικής. 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 4.778,34 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7135.015 και ποσού 744,00 
ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6699 του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 
2017.  
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ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «έλεγχος 
συσκευών υγραερίου της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 275/2017 

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 ‘’έλεγχος συσκευών υγραερίου της Ζ’ Παιδικής Εξοχής 

Κερατέας 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). 

− 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: 15383/30.08.2017 υποβολή αιτήματος του Πρόεδρου της Ζ’ Παιδικής 
Εξοχής Κερατέας με θέμα «έλεγχος συσκευών υγραερίου της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου 
Λαυρεωτικής». 

− 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: 15383/30.08.2017 υποβολή αιτήματος του Πρόεδρου της Ζ’ Παιδικής 
Εξοχής Κερατέας 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 1.200,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «έλεγχος συσκευών 
υγραερίου της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής». 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 1.200,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6482.001 του προϋπολογισμό 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας φυτών για 
την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 276/2017 

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 φυτών για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής 

Κερατέας 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). 

− 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: 15296/30.08.2017 υποβολή αιτήματος του Πρόεδρου της Ζ’ Παιδικής 
Εξοχής Κερατέας με θέμα «προμήθεια φυτών για τις ανάγκες της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του 
Δήμου Λαυρεωτικής». 

− 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.3463/2006, 
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− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,  

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

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 15296/30.08.2017 υποβολή αιτήματος του Πρόεδρου της Ζ’ Παιδικής 
Εξοχής Κερατέας 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 744,57 ευρώ για την ανάθεση της προμήθειας φυτών για τις ανάγκες 
της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής. 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 744,57 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 «εργασίες 
επισκευής - συντήρησης ψυκτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής 
Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 277/2017 

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 επισκευής - συντήρησης ψυκτικού εξοπλισμού για 

την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας 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). 

− 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. 
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− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 15281/29.08.2017 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 του Δήμου Λαυρεωτικής». 

− 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: 15281/29.08.2017 υποβολή αιτήματος του Πρόεδρου της Ζ’ Παιδικής 
Εξοχής Κερατέας 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 477,40 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες επισκευής 
– συντήρησης ψυκτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του 
Δήμου Λαυρεωτικής». 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 477,40 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 «συλλογή και 
μεταφορά λυμάτων στη Ζ’ Παιδική Εξοχή Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 278/2017 

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 ‘‘συλλογή και μεταφορά λυμάτων στη Ζ’ Παιδική Εξοχή 

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

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 15749/05.09.2017 υποβολή αιτήματος του Πρόεδρου της Ζ’ Παιδικής 
Εξοχής Κερατέας με θέμα «συλλογή και μεταφορά λυμάτων στη Ζ’ Παιδική Εξοχή Κερατέας του Δήμου 
Λαυρεωτικής». 

− 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.3463/2006, 

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

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

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 15749/05.09.2017 υποβολή αιτήματος του Πρόεδρου της Ζ’ Παιδικής 
Εξοχής Κερατέας 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 470,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «συλλογή και 
μεταφορά λυμάτων στη Ζ’ Παιδική Εξοχή Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής». 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 470,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6482.001 του προϋπολογισμό 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας έντυπου 
υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 279/2017 

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 έντυπου υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής 
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Εξοχής Κερατέας 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). 

− 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: 15764/05.09.2017 υποβολή αιτήματος του Πρόεδρου της Ζ’ Παιδικής 
Εξοχής Κερατέας με θέμα «προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας 
του Δήμου Λαυρεωτικής». 

− 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.3463/2006, 

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

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

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 15764/05.09.2017 υποβολή αιτήματος του Πρόεδρου της Ζ’ Παιδικής 
Εξοχής Κερατέας 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 200,00 ευρώ για την ανάθεση της προμήθειας έντυπου υλικού για 
τις ανάγκες της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής. 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 200,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6482.001 του προϋπολογισμό 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
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ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής 76Α/2017 και 
77Α/2017 που εκδόθηκαν με την υπ’ αριθμ.153/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.: 280/2017 

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 τα 

χρηματικά εντάλματα προπληρωμής 76Α/2017 και 77Α/2017 που εκδόθηκαν με την υπ’ αριθμ.153/2017 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ: 15654/04.09.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 
«Με την υπ’ αριθμ.153/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης (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, για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ, 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 5.462,37 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.153/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ:15654/04.09.2017 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 τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής 76Α/2017 και 
77Α/2017, έτσι όπως υποβλήθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά 
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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 εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής. 
 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 99Α/2017 που εκδόθηκε 
με την υπ’ αριθμ.210/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.: 281/2017 

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 99Α/2017 που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.210/2017 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 
15655/04.09.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Με την υπ’ αριθμ.210/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής έγινε η διάθεση 

της πίστωσης ποσού 3.615,48 ευρώ 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, για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να γίνουν οι εργασίες στο 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 3.615,48 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.210/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ:15655/04.09.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 99Α/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 εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την από 12.07.2017 αγωγή της εταιρείας «Π. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ 
ΑΕΒΕ» ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου 
Αρ. Απόφ.: 282/2017 

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 

από 12.07.2017 αγωγή της εταιρείας ‘’Π. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ’’ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Στις 27 Ιουλίου 2017 και με αριθμ. πρωτ: 13469/27.07.2017 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η από 

12.07.2017 αγωγή της Ανώνυμης Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΥΛΟΣ Ι. 
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, με την οποία ζητά την καταβολή ποσού 
6.373,74 ευρώ, νομίμως εντόκως από την επομένη της εκπνοής της κάθε χορηγηθείσας πίστωσης, όπως 
αυτή αναγράφεται σε κάθε ένα τιμολόγιο για την πώληση αγαθών, άλλως από της επιδόσεως της αγωγής 
και μέχρι εξοφλήσεως. 

Το ποσό αυτό αφορά την αμοιβή της εταιρείας για την πώληση των απαιτούμενων 
ανταλλακτικών για την επισκευή του με αριθμού κυκλοφορίας ΑΜ 55540 αγροτικού μηχανήματος του 
Δήμου Λαυρεωτικής. 

Στην υπ’ αριθμ. πρωτ: 15646/04.09.2017 εισήγησή του, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου 
αναφέρει τα ακόλουθα: 

«…Με το δεδομένο ότι δεν υπάρχουν στη διάθεσή μου στοιχεία για τη διαμόρφωση της άποψης 

του Δήμου και την αντίκρουση της ανωτέρω αγωγής, εκτός όσων αναφέρει στην αγωγή του ο ίδιος ο 

αντίδικος, παρακαλώ το αρμόδιο Γραφείο Κίνησης του Δήμου προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν, για 

εμπρόθεσμη ενημέρωση, παροχή τυχόν υπαρχόντων στοιχείων και άποψη επί της αγωγής. 

Επισημαίνεται ότι: Μετά τις τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, για την εκδίκαση 

της εν λόγω αγωγής, δεν προβλέπεται προφορική διαδικασία στο ακροατήριο (εξέταση μαρτύρων, κλπ), 

ούτε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναβολής εκδικάσεως της υποθέσεως, αλλ’ αντιθέτως 

υφίσταται υποχρέωση καταθέσεως φακέλου με προτάσεις και στοιχεία, εντός προθεσμίας 100 ημερών 

από της καταθέσεως στο δικαστήριο της αγωγής…». 
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Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ανέφερε ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Γραφείου 
Κίνησης με τις υπ’ αριθμ. 17688/26.10.2016 και 18938/17.11.2016 αποφάσεις της Επιτροπής 
Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων ανατέθηκε η επισκευή του ΑΜ 55540 αγροτικού οχήματος στην 
εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ». Η εταιρεία παρέδωσε τα ανταλλακτικά που αναφέρονται 
στα αριθμ. 0065/Β/39/28.12.2016, 0065/Β/40/28.12.2016 και 0066/Α/51/28.12.2016 τιμολόγια πώλησης, 
τα οποία δεν εξοφλήθηκαν λόγω μη επαρκούς πίστωσης στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016. 

Επειδή η απαίτηση της εταιρείας προκύπτει τόσο από τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής  
Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων, όσο και από τα εκδοθέντα τιμολόγια και πιθανολογείται η μη 
ευδοκίμηση άσκησης ενδίκων μέσων από το Δήμο, αφού τα ανωτέρω έχουν πράγματι εκτελεστεί, ο κος 
Πρόεδρος πρότεινε να μην καταθέσει ο Δήμος προτάσεις για την αντίκρουση της αγωγής, εφόσον δεν 
υπάρχει λόγος αντιδικίας και προς αποφυγή περαιτέρω δικαστικών διενέξεων και καταβολής 
επιπρόσθετων δικαστικών εξόδων. 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 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 και έπειτα από διαλογική 
συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
ο Δήμος Λαυρεωτικής να μην καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου για την 
αντίκρουση της από 12.07.2017 αγωγής (ΓΑΚ:38015/2017, ΕΑΚ: 2031/2017) της Ανώνυμης Εμπορικής 
και Βιομηχανικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.». 
 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 79Α/2017 που εκδόθηκε 
με την υπ’ αριθμ.172/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.: 283/2017 

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 79Α/2017 που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.172/2017 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 
15864/07.09.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 
«Με την υπ’ αριθμ.172/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής έγινε η διάθεση 

της πίστωσης ποσού 4.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
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Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού για 

τα απορριμματοφόρα και λοιπά οχήματα του Δήμου. 

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

υπάλληλος του Δήμου, Κωνσταντίνος Καραμπάτσος, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρ/κων.   

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 4.000,00 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.172/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ:15864/07.09.2017 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 προπληρωμής799Α/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, Κωνσταντίνο Καραμπάτσο, ΔΕ Τεχνικών 
Ηλεκτρ/κων, από υπόλογο του ποσού που του είχε διατεθεί για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων 
της Αττικής Οδού για τα απορριμματοφόρα και λοιπά οχήματα του Δήμου. 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια 
της προμήθειας ειδών υγιεινής 
Αρ. Απόφ.: 284/2017 

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 ειδών υγιεινής». 

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, 
αφού αφορά τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων.  

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. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 15657/04.09.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
την ανάγκη προμήθειας ειδών υγιεινής για την επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στη Δημοτική 
Ενότητα Κερατέας και κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

− Την υπ’ αριθμ.75/2017 μελέτη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «προμήθεια ειδών 
υγιεινής» η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001920911 2017 09 08. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στους ΚΑ 30-
6261.002 και 30-6261.005 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: 15657/04.09.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ.75/2017 μελέτη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
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και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
αποφασίζει  ομόφωνα  

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 2.306,40 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας ειδών υγιεινής για 
την επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας και κτιρίων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 1.153,20 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6261.002 και ποσού 1.153,20 
ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6261.005 του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 
έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την 
αποζημίωση υπερωριακής εργασίας της πρακτικογράφου των Σχολικών Επιτροπών για το 
χρονικό διάστημα από 25.01.2017 έως 30.06.2017 
Αρ. Απόφ.: 285/2017 

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 διάθεση πίστωσης για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας της 

πρακτικογράφου των Σχολικών Επιτροπών για το χρονικό 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 
11.09.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:  
Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,  

 Σύμφωνα με την  υπ’ αρίθμ. 528/ 18-08-2017 Απόφαση Δημάρχου κατανεμήθηκε υπερωριακή 

εργασία, στην πρακτικογράφο των συνεδριάσεων των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Λαυρεωτικής  

Βερβέρη Καλλιόπη  για το διάστημα από 25/1/17 έως 30/06/2017,  ως εξής: 
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               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 της ανωτέρω δαπάνης όπως αναφέρεται στον ως άνω πίνακα 

προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθεί η αντίστοιχη Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης  για να δεσμευθεί 

το αντίστοιχο ποσό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016, αφού πρώτα εγκρίνετε 

την ανατροπή της Α.Α.Υ με αύξοντα αριθμό  Α 201 και με ποσό 1.000,00 € στον ίδιο Κ.Α. Δαπανών: 10-

6022 η οποία είχε δημιουργηθεί εκ παραδρομής αρχές του χρόνου. 

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/11.09.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της ανατροπής της Α.Α.Υ. με αύξοντα αριθμό  Α-201, ποσού 1.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 
Δαπανών 10-6022, η οποία είχε δημιουργηθεί εκ παραδρομής αρχές του χρόνου. 
(β) την έγκριση της δαπάνης που αφορά αποζημίωση υπερωριακής εργασίας της πρακτικογράφου των 
συνεδριάσεων των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Λαυρεωτικής για το χρονικό διάστημα από 25/1/17 
έως 30/06/2017, καθώς και την διάθεση της πίστωσης, όπως αναφέρεται κατωτέρω, προκειμένου στην 
συνέχεια να εκδοθεί η αντίστοιχη Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης για να δεσμευθεί το αντίστοιχο 
ποσό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 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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Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο Πρόεδρος  
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Αναστάσιος Αντωνίου 
 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Παναγιώτης Τσίκλος 
 
Ιωάννης Αδάμης 
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