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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο  Τ Ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Τ Η Σ  2 4 η ς  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
ΤΗΣ 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 25 Σεπτεμβρίου 2017 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Δευτέρα, ώρα 17:30 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 21.09.2017 
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 την ανάθεση της υπηρεσίας 
«σιδηρουργικές εργασίες κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 286/2017 

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 ‘’σιδηρουργικές εργασίες κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. 

Λαυρεωτικής’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω: 

− 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: 12439/11.07.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
την ανάθεση εργασιών συντήρησης κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής. 

− Την υπ’ αριθμ. 79/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «σιδηρουργικές 
εργασίες κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λαυρεωτικής», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ001952404 2017 09 15. 

− 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. 79/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 2.653,60 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «σιδηρουργικές 
εργασίες κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λαυρεωτικής». 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 2.653,60 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6262.007 του προϋπολογισμό 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες 
συντήρησης και επισκευής μεταλλικών κάδων απορριμμάτων» 
Αρ. Απόφ.: 287/2017 

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 συντήρησης και επισκευής μεταλλικών κάδων 

απορριμμάτων’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω: 

− 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 
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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: 15173/28.08.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
την ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής μεταλλικών κάδων απορριμμάτων. 

− Την υπ’ αριθμ. 78/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «εργασίες 
επισκευής και συντήρησης μεταλλικών κάδων απορριμμάτων», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 
ΑΔΑΜ: 17REQ001949523 2017 09 15. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 20-
6265.001 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: 15173/28.08.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 78/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 17.732,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες 
επισκευής και συντήρησης μεταλλικών κάδων απορριμμάτων». 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 17.732,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6265.001 του προϋπολογισμό 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες 
συντήρησης κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου» 
Αρ. Απόφ.: 288/2017 
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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 κοινοχρήστων χώρων Τοπικής 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω: 

− 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: 15765/05.09.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
την ανάθεση εργασιών συντήρησης κοινοχρήστων χώρων στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου. 

− Την υπ’ αριθμ. 77/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «εργασίες 
συντήρησης κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου», η οποία αναρτήθηκε στο 
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001932997 2017 09 12. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 30-
6262.018 του οποίου το διαθέσιμο υπόλοιπο ανέρχεται σε 5.000,00 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. πρωτ: 15765/05.09.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής 

− την υπ’ αριθμ. 77/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 5.084,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες 
συντήρησης κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου». 
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(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6262.018 του προϋπολογισμό 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της πραγματοποίησης των δαπανών, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων για τις 
αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας του προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας & 
Ηλεκτροφωτισμού, για το χρονικό διάστημα από 01.08.2017 έως 31.08.2017 
Αρ. Απόφ.: 289/2017 

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 της πραγματοποίησης των 

δαπανών, διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων για τις αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας του 

προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, για το χρονικό διάστημα από 

01.08.2017 έως 31.08.2017», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 13.09.2017 
εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 
Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,  

 Σύμφωνα με την  υπ΄ αρίθμ. 559/ 05-09-2017 Απόφαση Δημάρχου κατανεμήθηκε υπερωριακή 

εργασία στους υπαλλήλους (μόνιμους και αορίστου) της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 

για το διάστημα από 01/08/2017 έως 31/08/2017 ως εξής: 

 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

20-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Αυγούστου 
2017) 7.301,72 € 

20-6022 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Αυγούστου 
2017) 993,40 € 

                                                      ΣΥΝΟΛΟΝ 8.295,12 € 
           
              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 

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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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,  

− την από 13.09.2017 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 του Δήμου Λαυρεωτικής για το χρονικό διάστημα από 01.08.2017 
έως 31.08.2017, 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: 

 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

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

7.301,72 € 

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

993,40 € 

                                                      ΣΥΝΟΛΟΝ 8.295,12 € 
 
ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή των διοδίων της 
Αττικής Οδού 
Αρ. Απόφ.: 290/2017 

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

προπληρωμής για την πληρωμή των διοδίων της Αττικής Οδού», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω: 
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Με το αριθμ. πρωτ: 16579/15.09.2017 έγγραφό του, το Γραφείο Κίνησης του Δήμου αιτείται την 
έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 6.000,00 ευρώ για την κάλυψη δαπανών 
διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού των απορριμματοφόρων & λοιπών οχημάτων της Υπηρεσίας. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 
2017 στον ΚΑ 20-6411. 

Με βάση τα ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με: 
(α) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 6.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων 
της Αττικής Οδού των απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων του Δήμου. 
(β) την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα μόνιμου υπαλλήλου του 
Δήμου Λαυρεωτικής. 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

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

− το αριθμ. πρωτ: 16579/15.09.2017 έγγραφο του Γραφείο Κίνησης του Δήμου 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 6.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, για την κάλυψη δαπανών 
διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού για τα απορριμματοφόρα και λοιπά οχήματα του Δήμου. 
Β. Εγκρίνει την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του υπαλλήλου του 
Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνου Καραμπάτσου, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρ/κων. 
Γ. Η προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, ορίζεται η 30 Νοεμβρίου 
2016, ήτοι ένας (1) μήνας πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους. 
Δ. Η απόδοση του χρηματικού εντάλματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 του 
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης προσφυγής κατά επιβολής διοικητικής κύρωσης λόγω 
παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Μικρολίμανου και 
στην περιοχή ΔΕΗ ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 291/2017 

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 «άσκησης προσφυγής κατά επιβολής 

διοικητικής κύρωσης λόγω παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην περιοχή Αγίας Μαρίνας 
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Μικρολίμανου και στην περιοχή ΔΕΗ ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στις 12 Ιουνίου 2017 και με αριθμ. πρωτ:9625 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής η υπ’ 
αριθμ.245247/16/18.05.2017 απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων της Περιφέρειας Αττικής λόγω 
παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Μικρολίμανου και στην 
περιοχή ΔΕΗ ΑΗΣ Κερατέα - Λαύριο του Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία επιβλήθηκε συνολικό 
πρόστιμο ποσού 1.500,00 ευρώ. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στο υπ’ αριθμ. πρωτ: 16348/11.09.2017 έγγραφό του προς την 
Οικονομική Επιτροπή  αναφέρει ότι υφίσταται προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση, 
για την άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Αττικής και προθεσμία εξήντα (60) ημερών για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών, για να αντιτάξουμε τα επιχειρήματά μας, ώστε να απαλλαγεί ο Δήμος από το 
ανωτέρω πρόστιμο. Προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα του Δήμου, οι ανωτέρω προσφυγές 
ασκήθηκαν εμπροθέσμως. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση των προσφυγών που ασκήθηκαν για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 
245247/16/18.05.2017 απόφασης της Περιφέρειας Αττικής. 

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

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

− την υπ’ αριθμ. 245247/16/18.05.2017 απόφαση Περιφέρειας Αττικής 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ: 16348/11.09.2017 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
την έγκριση των προσφυγών που  ασκήθηκαν ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, 
καθώς και ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά της υπ’ αριθμ. 60596/2017/10.03.2017 
απόφασης Περιφέρειας Αττικής, με την οποία επιβλήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής πρόστιμο ποσού 
1.500,00 ευρώ, λόγω παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην περιοχή Αγίας Μαρίνας 
Μικρολίμανου και στην περιοχή ΔΕΗ ΑΗΣ Κερατέα - Λαύριο του Δήμου Λαυρεωτικής. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας καμινάδας 
λέβητα για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας 
Αρ. Απόφ.: 292/2017 

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 τη διενέργεια της προμήθειας καμινάδας λέβητα για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω: 

− 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: 13587/03.08.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
την ανάγκη αντικατάστασης της παλαιάς καπνοδόχου στο κτίριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κερατέας. 

− Την υπ’ αριθμ. 76/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «προμήθεια 
καμινάδας λέβητα για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ001971150 2017 09 20. 

− 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: 13587/03.08.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 76/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 1.483,41 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας καμινάδας λέβητα 
για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας. 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 1.483,41 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6261.002 του προϋπολογισμό 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
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ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής (Θεόδωρος Γκιώνης) 
Αρ. Απόφ.: 293/2017 

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

προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής (Θεόδωρος Γκιώνης)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 16596/19.09.2017 εισήγηση του διαχειριστή της παγίας προκαταβολής, 
στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 

Παρακαλώ όπως προβείτε σε έλεγχο των τιμολογίων που πληρώθηκαν από την πάγια 

προκαταβολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ΒΔ 17/5 – 15/06/1959. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΣΟ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ 

1 ΔΕΔΔΗΕ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΑΡΧΕΙΟΥ 
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ 
ΤΗ ΠΑΓΙΑ 

11/8/2017 3105 152,00€  

2 ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛEΙΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΔΙΑΡΩΗ ΝΕΡΟΥ 

11/08/2017 318 74,40€  

3 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΧΑΡΤΑΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ 
Ο.Ε.ΤΕΝΤΟΔΙΑΣΤΑΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΜΑΤΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 

11/08/2017 15 446,00€ 28,80€ 

4 ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΣΕ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 

11/8/2017 1082 496,00€ 32,00€ 

5  ΧΟΛΕΒΑ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΝΗ  ΑΞΕΣΟΥΑΡ-
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 11/8/2017 7 178,56€  

6 ΚΑΙΛΑΣ 
ΚΩΝ.ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΑΛΙΣΟΠΡΙΩΝΑ 

11/8/2017 3 130,20€  

7 ΜΑΓΓΙΝΑΣ 
ΝIΚΟΛΑΟΣ 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΥΡΙΟΥ 

11/8/2017 73 496,00€ 32,00€ 

8  Γ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & 
Κ.ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΟΒΑΣ ΑΚΡΙΛΙΚΑ. 
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ 

11/8/2017 479 496,00€ 16.00€ 

9 ΑΦΟΙ ΧΕΛΙΩΤΗ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΞΥΛΙΑΣ 11/8/5017 7388 399,88€ 12,90€ 

10 ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟ
Σ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΠΟ 
ΔΑΦΝΗ 

11/8/2017 41 40,00€  

11 
 
 
 
 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ 
ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ 
ΑΠΟΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΠΡΕΣΣΑ 

14/8/2017 131 399,28€ 25,76€ 

12 ΔΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ 

14/8/2017 186 300,00€ 19,35€ 
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13 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 
Θ.ΙΑΚΩΒΟΣ 

ΑΠΟΡΙΠΑΝΤΙΚΑ-
ΨΙΛΙΚΑ 18/8/2017 3446 28,58€  

14  ΜΑΛΙΝΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 21/8/2017 201 182,28€  

 
 

15 
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ-ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ-
ΣΟΥΣΤΕΣ-ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 21/08/2017 80 50,00€  

16 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  ΚΛΕΙΔΙΑ- 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ-
ΣΟΥΣΤΕΣ-ΚΕΛΥΦΟΣ  

21/8/2017 79 50,00€  

17 ΒΟΥΡΛΑΚΟΥ 
Μ.ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 21/8/2017 8 8,50€  

18 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΝΗΣ 12/9/2017 8 8,00€  

19 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΠΑΝ.ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΕΙΔΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 19/9/2017 66 43.40€  

ΣΥΝΟΛΟ 3.979,08€ 166,81€ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 20,92€  

 

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

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

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

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

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

− την αρ. πρωτ: 16596/19.09.2017 εισήγηση του διαχειριστή της παγίας προκαταβολής 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής, όπως αυτές αναφέρονται στο 
εισηγητικό μέρος της παρούσας, από τον υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής Θεόδωρο Γκιώνη, 
συνολικού ύψους 3.979,08 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων σε βάρος των 
αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017. 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-8117.001 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 294/2017 

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 σε βάρος του 

ΚΑ 30-8117.001 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 
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Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 16911/21.09.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 

«Με την παρούσα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

Ο κος Νικόλαος Δούνης του Βασιλείου υπέβαλε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου αίτηση και 

πέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθμ.42/2016 διαταγής πληρωμής εναντίον του Δήμου Λαυρεωτικής, με την 

οποία τον υποχρεώνει να του καταβάλει το συνολικό ποσό των 7.111,17 ευρώ, νομίμως εντόκως από 

της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής μέχρι εξοφλήσεως, για επισκευές σε οχήματα του Δήμου. 

Η ανωτέρω διαταγή πληρωμής κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας την 1η Δεκεμβρίου 2016 και πήρε 

αριθμό πρωτοκόλλου 19698/01.12.2016. 

Με την υπ’ αριθ.13/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής 

αποφασίσθηκε να μην ασκηθεί ανακοπή κατά της υπ’ αριθμ.42/2016 διαταγής πληρωμής του 

Ειρηνοδικείου Λαυρίου, αφού όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπηρεσίας πρόκειται για εργασίες 

που έχουν εκτελεσθεί και έχουν παραληφθεί. 

Κατόπιν των ανωτέρω, στις 28 Ιούνιου 2017 εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 36/2017 πιστοποιητικό 

τελεσιδικίας. 

Στον προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017, ο οποίος ψηφίστηκε με την 

αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και κυρώθηκε με το αριθμ. 

πρωτ:2614/908/07.02.2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, έχει προβλεφθεί πίστωση 

στον ΚΑ δαπανών 30-8117.001 με τίτλο «τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 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. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης 

ποσού 7.111,17 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 30-8117.001 του προϋπολογισμού του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.» 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 

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

− τις διατάξεις του 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. 13/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 16911/21.09.2017 εισήγηση Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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αποφασίζει  ομόφωνα  
την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού 7.111,17 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 
30-8117.001 «τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών», του προϋπολογισμού του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες 
περίφραξης δημοτικής έκτασης στην περιοχή ‘’Νεράκι’’ της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου του 
Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 295/2017 

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 δημοτικής έκτασης στην περιοχή Νεράκι 

της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα κατωτέρω: 

− 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: 11980/07.07.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
την ανάθεση επισκευής και τοποθέτησης νέας περίφραξης στην θέση ‘’Νεράκι’’ της Δημοτικής Ενότητας 
Λαυρίου. 

− Την υπ’ αριθμ. 55/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «εργασίες 
περίφραξης δημοτικής έκτασης στην περιοχή Νεράκι της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου του Δήμου 
Λαυρεωτικής», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001787423 2017 08 09. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 20-
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  
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αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

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

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 11980/07.07.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 55/2017 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 δημοτικής έκτασης στην περιοχή Νεράκι της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου του Δήμου 
Λαυρεωτικής». 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 4.960,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6262.006 του προϋπολογισμό 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 145,35 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 
20-7321.002 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 για την 
πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ 
Αρ. Απόφ.: 296/2017 

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

προπληρωμής ποσού 145,35 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.002 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου 

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

Με την αριθμ. πρωτ: 16703/19.09.2017 εισήγησή του, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ 
Εφαρμογών & Συγκοινωνιών, αιτείται την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής προς τη 
ΔΕΔΔΗΕ για την εξόφληση των κάτωθι παροχών: 

1. Α.Π. 16416950: τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή Μυρτέζα Κερατέας 
2. Α.Π. 16400617: δαπάνες επανασύνδεσης στην περιοχή Κάτω Πλάκα 
Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ανέφερε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι οι ανωτέρω παροχές 

αφορούν εργασίες στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του 
Δήμου Λαυρεωτικής. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 145,35 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να 
καταβληθεί υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη κατασκευής του έργου. 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής ποσού 145,35 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.002 με τίτλο: «Φωταγώγηση 
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κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Κερατέας» και να ορίσει τον υπόλογο υπάλληλο στο 
όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα. 

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

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

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

− Την αριθμ. πρωτ: 16703/19.09.2017 εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών & 
Συγκοινωνιών  και τα συνημμένα έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 145,35 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 και την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου, Λιούμη Ευάγγελου, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγου – 
Μηχανικού, με βαθμό Γ’, για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να γίνουν οι εργασίες στο δίκτυο 
διανομής χαμηλής τάσης εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής.  
Β. Η προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, ορίζεται η 30 Νοεμβρίου 
2016, ήτοι ένας (1) μήνας πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους. 
Γ. Η απόδοση του χρηματικού εντάλματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 του 
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση σε εκπαιδευτή σκύλων της 
περισυλλογής αδέσποτων ζώων 
Αρ. Απόφ.: 297/2017 

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 σε εκπαιδευτή σκύλων της περισυλλογής αδέσποτων ζώων», έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω: 

− 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. 

− Τις διατάξεις του Ν. 3170/03 (ΦΕΚ Α 191/29-7-03) «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς 
και άλλες διατάξεις». 

− Τις διατάξεις του Ν. 4039/12 (ΦΕΚ 15 Α/2-2-2012) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα 
συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό 
σκοπό». 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 16338/14.09.2017 εισήγηση της Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
την ανάθεση σε εκπαιδευτή σκύλων της περισυλλογής αδέσποτων ζώων. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 17061/22.09.2017 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Αντιδημάρχου με 
θέμα «ανάθεση της υπηρεσίας ‘’εκπαίδευση αδέσποτων ζώων’’», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 
ΑΔΑΜ: 17REQ001987371 2017 09 22. 

− Την υπ’ αριθμ.128/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε 
η 3η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 και προστέθηκε ο  ΚΑ δαπανών 15-
6117.005 ποσού 3.000,00 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,  

− τις διατάξεις του Ν. 3170/03, 

− τις διατάξεις του Ν. 4039/12, 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 16338/14.09.2017 εισήγηση της Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 17061/22.09.2017 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Αντιδημάρχου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 5.580,00 ευρώ για την ανάθεση σε εκπαιδευτή σκύλων της 
περισυλλογής αδέσποτων ζώων. 
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(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6117.005 του προϋπολογισμό 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017. Το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 201 στον αντίστοιχο ΚΑ. 
 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 
2017 
Αρ. Απόφ.: 298/2017 

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 «εισήγησης 4ης αναμόρφωσης 

δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την από 22.09.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία 
αναφέρονται τα κατωτέρω: 
 «Με την υπ.αριθ.228/16.12.2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίσθηκε ο Προϋπολογισμός 

του Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2017, ο οποίος εγκρίθηκε για την νομιμότητά του, 

σύμφωνα με την υπ. αριθ. 2614/908/07.02.2017 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Με τις υπ΄αριθμ.61/2017, 86/2017 και 128/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν η 1η 

, η 2η   και η 3η τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2017 αντίστοιχα. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την αποδοχή ποσού και την  έγκριση της 4ης τροποποίησης του 

Δημοτικού Προϋπολογισμού με τις εξής μεταβολές: 

Α. Αύξηση των παρακάτω Κ.Α εσόδων 

1. Αυξάνεται ο Κ.Α. 1219.001 που αφορά την επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων δικαστικών 

αποφάσεων κατά 45.632,35 ευρώ, ποσό το οποίο κατανέμεται στους Κ.Α. 00-6492 και 30-8117.001. 

2. Αυξάνεται ο Κ.Α. 1329.018 που αφορά τη χρηματοδότηση από το  Πράσινο Ταμείο για την αναβάθμιση 

των αύλειων χώρων των σχολείων της Δ.Ε. Κερατέας κατά 200.000,00 ευρώ, βάσει της υπ’ 

αριθμ.118.2.1/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου. Το αντίστοιχο ποσό έχει εγγραφεί στον 

Κ.Α. εξόδων 30-7321.011. 

2. Αυξάνεται ο Κ.Α. 4121 που αφορά Φ.Μ.Υ κατά 82.030,15 ευρώ, με ισόποση αύξηση του Κ.Α εξόδων 

00-8221.001. 

Β. Μείωση των παρακάτω Κ.Α εσόδων 

1. Μειώνεται ο Κ.Α 1329.014 που αφορά τη χρηματοδότηση από το πράσινο ταμείο ¨ Πρόγραμμα 

Απόκτησης Διατηρητέων Κτιρίων ¨ κατά 28.645,11 ευρώ, με ισόποση μείωση του Κ.Α εξόδων 30-

7122.001. 

Γ. Αύξηση των παρακάτω Κ.Α εξόδων 

1. Αυξάνονται οι Κ.Α.00-6053.008 κατά 425,91 ευρώ,10-6051.004 κατά 380,18 ευρώ,10-6052.001 κατά 

8.181,15 ευρώ, 15-6051.002 κατά 399,64 ευρώ ,15-6051.003 κατά 19,10 ευρώ , 15-6052.001 κατά 272,65 
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ευρώ, 15-6052.002 κατά 1.329,00 ευρώ, 15-6054.005 κατά 2.013,98 ευρώ, 20-6051.001 κατά 167,32 

ευρώ, 20-6051.005 κατά 3.339,18 ευρώ, 45-6051.002 κατά 40,28 ευρώ και 70-6054.001 κατά 770,80 

ευρώ  προκειμένου να καλυφθούν οι εργοδοτικές εισφορές  του προσωπικού έως το τέλος του έτους. 

2. Αυξάνεται ο Κ.Α. 00-6111 που αφορά τις αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων κατά 27.000,00 

ευρώ . 

3. Αυξάνονται οι Κ.Α 00-6121 κατά 386,75 ευρώ,10-6021.001 κατά 27.655,08 ευρώ, 15-6011.001 κατά 

9.559,98 ευρώ, 15-6021.001 κατά 431,25 ευρώ, 15-6021.003 κατά 3.120,00 ευρώ, 15-6041.007 κατά 

7.607,00 ευρώ και 70-6041.001 κατά 5.394,99 ευρώ προκειμένου να καλυφθούν η αντιμισθία των 

αιρετών και η μισθοδοσία του προσωπικού έως το τέλος του έτους. 

4. Αυξάνεται ο Κ.Α. 00-6222 που αφορά τα τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού  κατά 

18.300,00 ευρώ. 

5. Αυξάνεται ο Κ.Α. 00-6312.001 που αφορά το φόρο ακινήτων κατά 2.333,14 ευρώ. 

3. Αυξάνεται ο Κ.Α. 00-6312.002 που αφορά το φόρο εισοδήματος κατά 42.862,99 ευρώ. 

4. Αυξάνονται οι Κ.Α.15-6261.002 κατά 5.800,00 εύρω,15-6261.001 κατά 11.000,00 ευρώ,15-6261.005 

κατά 10.000,00 ευρώ προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες συντήρησης και επισκευής του Δημοτικού 

καταστήματος Κερατέας, του Πολιτιστικού Κέντρου Κερατέας καθώς και άλλων κτιρίων. 

5.Αυξάνεται ο Κ.Α 10-6265 που αφορά τη συντήρηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού κατά 3.000,00 

ευρώ.  

6. Αυξάνεται ο Κ.Α. 10-6611 που αφορά την προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. κατά 2.000,00 ευρώ. 

7. Αυξάνεται ο Κ.Α. 10-6613 που αφορά την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 

πολλαπλών εκτυπώσεων κατά 2.000,00 ευρώ. 

8. Αυξάνονται οι Κ.Α. 10-6641 κατά 5.000,00 ευρώ, 20-6641 κατά 20.000,00 ευρώ και 30-6641 κατά 

15.000,00 ευρώ  προκειμένου να διενεργηθεί ο νέος διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων των οχημάτων 

και μηχανημάτων έργων του Δήμου.  

9. Αυξάνεται ο Κ.Α. 10-6691 που αφορά την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων κατά 

3.000,00 ευρώ. 

10. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6211 κατά 25.000,00 ευρώ, ο Κ.Α. 15-6273 κατά 10.000,00 ευρώ,  ο Κ.Α. 30-

6273 κατά 25.000,00 ευρώ και ο Κ.Α. 20-6211 κατά 109.078,29 ευρώ προκειμένου να καλυφθούν 

δαπάνες ηλεκτροφωτισμού. 

11. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6235.002 που αφορά τη μίσθωση τεντών για την έκθεση-παρουσίαση τοπικών 

προϊόντων. 

12. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6261.007 που αφορά τη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων κλειστών γυμναστηρίων 

Δ.Ε. Λαυρεωτικής κατά 24.800,00 ευρώ. 

13. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6261.008 που αφορά τις εργασίες τοποθέτησης φωτισμού στο 1ο Δημοτικό 

Σχολείο Κερατέας κατά 24.800,00 ευρώ. 
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14. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6261.009 που αφορά εργασίες τοποθέτησης ικριωμάτων σε Δημοτικά κτίρια  

κατά 5.000,00 ευρώ. 

15. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6262.004 που αφορά την ανακατασκευή γηπέδου μπάσκετ Εργατικών Κατοικιών 

Λαυρίου κατά 10.000,00 ευρώ. 

16. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6262.006 που αφορά τη συντήρηση και επισκευή γηπέδου 5x5 Δ.Ε  Λαυρίου 

κατά 24.800,00 ευρώ. 

17. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6262.007 που αφορά την αποκατάσταση δαπέδων σε δημοτικούς αθλητικούς 

χώρους στο Λιμάνι Πασσά κατά 24.800,00 ευρώ. 

18. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6262.008 που αφορά τις εργασίες τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα σε 

αύλειους χώρους Α΄θμιας εκπαίδευσης και υπαίθριους αθλητικούς χώρους  κατά 15.000,00 ευρώ. 

19. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6265.002 που αφορά τη συντήρηση- εγκατάσταση δικτύου καλωδίωσης στο 

πρώην Δημαρχείο Κερατέας κατά 9.000,00 ευρώ. 

20. Αυξάνεται ο Κ.Α 15-6274.001 που αφορά δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δημοτικών Κτιρίων κατά 

10.000,00 ευρώ. 

21. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6473 που αφορά τα έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων  κατά 

5.000,00 ευρώ. 

22. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6661.002 που αφορά την προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες Δημοτικών κτιρίων 

κατά 24.800,00 ευρώ. 

23. Αυξάνεται ο Κ.Α 20-6012 που αφορά την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  κατά 5.000,00 ευρώ. 

24. Αυξάνεται ο Κ.Α 20-6262.009 που αφορά τη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων 

ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Αγ. Κωνσταντίνου κατά 5.000,00 ευρώ και ο Κ.Α 20-

6262.008 που αφορά τη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού 

κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Κερατέας κατά 5.000,00 ευρώ. 

25. Αυξάνονται ισόποσα οι Κ.Α 30-6261.004 και 30-6261.005 που αφορούν συντηρήσεις και επισκευές 

σχολικών κτιρίων Α΄βάθμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης κατά 20.000,00 ευρώ. 

26. Αυξάνεται ο Κ.Α 30-6262.002 που αφορά τη συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών Λαυρίου κατά 

5.000,00 ευρώ. 

27. Αυξάνονται  οι Κ.Α. 30-6262.007, 30-6262.008 και 30-6262.018 που αφορούν τη συντήρηση και 

διαμόρφωση κ.χ. Δ.Ε. Λαυρίου, Δ.Ε. Κερατέας και Τ.Κ. Αγ. Κων/νου κατά 4.800,00 ευρώ, 4.800,00 ευρώ 

και 5.000,00 ευρώ αντίστοιχα. 

28. Αυξάνονται οι Κ.Α 30-6262.009 και 30-6262.010 που αφορούν τη συντήρηση-επισκευή συντριβανιών 

Δ.Ε. Λαυρίου και Δ.Ε. Κερατέας κατά 3.000,00 ευρώ και κατά 5.000,00 ευρώ αντίστοιχα. 

29. Αυξάνεται ο Κ.Α. 30-6414.003 που αφορά Περισυλλογή και μεταφορά στερεών μη επικίνδυνων 

υλικών Δ. Λαυρεωτικής σε κατάλληλη αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας-διαχείρισης υλικών και 

διαχείρισης τους κατά 24.800,00 ευρώ.  
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30. Αυξάνονται οι Κ.Α. 30-6262.019 και 30-6262.020 που αφορούν την αποκατάσταση φθορών σε 

κρασπεδόρειθρα της Δ.Ε. Λαυρεωτικής και της Δ.Ε. Κερατέας κατά 24.800,00 ευρώ αντίστοιχα. 

31. Αυξάνονται  οι Κ.Α. 35-6262.008 και 35-6262.009 που αφορούν ψεκασμούς πεύκων Δ.Ε. Λαυρίου 

και Δ.Ε. Κερατέας  κατά 3.500,00 ευρώ αντίστοιχα. 

32. Αυξάνονται οι Κ.Α. 35-6262.015 και 35-6262.016 που αφορούν εκριζώσεις πρεμνών  Δ.Ε.  Λαυρίου 

και Δ.Ε. Κερατέας κατά 5.000,00 ευρώ αντίστοιχα. 

33. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-7131.005 που αφορά την προμήθεια συστήματος θέρμανσης με αντλία 

θερμότητας για το ΚΕΠ Λαυρίου κατά 24.800,00 ευρώ. 

34. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-7135.005 που αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας στο 2ο 

και 4ο Ν/Γ Λαυρίου κατά 10.000,00 ευρώ, καθώς και ο Κ.Α 15-7135.006 που αφορά την προμήθεια και 

τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου στο γυμναστήριο Λυκείου Κερατέας κατά 24.800,00 ευρώ. 

35. Αυξάνονται οι Κ.Α 15-7425.003, 15-7425.004 και 15-7425.005 κατά 5.000,00 ευρώ αντίστοιχα, 

προκειμένου να παρασχεθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάδειξη του Δ. Λαυρεωτικής ως 

θεματικού προορισμού, για την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας 

του Δ. Λαυρεωτικής. 

36.Αυξάνεται ο Κ.Α. 20-7135.001 που αφορά το λοιπό εξοπλισμό-ελαστικά κατά 6.488,00 ευρώ 

προκειμένου να διενεργηθεί νέος διαγωνισμός προμήθειας ελαστικών. 

37. Αυξάνεται ο Κ.Α 30-7135.011 που αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση αλεξικέραυνων στα κτίρια 

της Α΄βάθμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης κατά 15.000,00 ευρώ. 

38. Αυξάνεται ο Κ.Α 30-7135.013 που αφορά την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού πινακίδων σήμανσης 

Δ.Ε. Κερατέας κατά 5.000,00 ευρώ, καθώς και ο Κ.Α 30-7135.015 που αφορά προμήθεια λοιπού 

εξοπλισμού –εργαλείων κατά 5.000,00 ευρώ. 

39. Αυξάνεται ο Κ.Α. 30-7135.017 που αφορά την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Λαυρίου κατά 

24.800,00 ευρώ. 

40. Αυξάνεται ο Κ.Α. 30-7413.028 που αφορά τη μελέτη κτηματογράφηση πράξη εφαρμογής Β΄ κατοικίας 

Πανόραμα-Αγ.Μαρίνα-Τουρκολίμανο Κερατέας κατά 30.775,49 ευρώ λόγω της εκκρεμότητας πληρωμής 

του υπολοίπου του 9ου λογαριασμού. 

Σε αυτή την αναμόρφωση αυξάνονται και άλλοι Κ.Α εξόδων όπως αναλύονται στο συνημμένο πίνακα. 

Δ. Μείωση των παρακάτω Κ.Α. εξόδων 

 Στην τρέχουσα αναμόρφωση μειώνονται διάφοροι Κ.Α εξόδων προκειμένου να καλυφθούν  αυξήσεις 

των  ανωτέρω  Κ.Α. εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού. 

1.Μειώνονται οι Κ.Α 00-6031.002, 10-6011.001, 10-6021.005, 10-6051.002, 10-6052.003, 20-6041.001, 

20-6051.002, 20-6051.006, 20-6054.001 που αφορούν αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων, αποδοχές 

προσωπικού και εργοδοτικές εισφορές αυτών. 
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2. Μειώνεται ο Κ.Α. 00-6737.006 που αφορά την Προγραμματική Σύμβαση Δήμου-Ε.Μ.Π. για 

πρωτότυπη έρευνα και ειδικές εργαστηριακές μετρήσεις στη Γαλλική Σκάλα Λαυρίου κατά 70.000,00 

ευρώ. 

3.Μειώνεται ο Κ.Α. 00-6821.003 που αφορά φορολογικά πρόστιμα για τακτοποίηση αυθαιρέτου κατά 

2.000,00 ευρώ. 

4. Μειώνονται οι Κ.Α.  15-6253 και 20-6253 που αφορούν ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων κατά 

2.500,00 ευρώ και 10.000,00 ευρώ αντίστοιχα. 

5.Μειώνονται και οι Κ.Α 20-6262.006, 20-6265.001, 20-6265.002, 20-6265.003 προκειμένου να 

καλυφθούν οι αυξήσεις των Κ.Α. εξόδων της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού. 

6.Μειώνεται ο Κ.Α. 30-6262.013 που αφορά την ανάπλαση και διαμόρφωση της πλατείας Μπιζανίου κατά 

24.800,00 ευρώ. 

7.Μειώνεται ο Κ.Α. 30-6262.017 που αφορά την αποκατάσταση σιδηροδρομικής σήραγγας Καμάριζας 

κατά 24.800,00 ευρώ.  

8.Μειώνεται ο Κ.Α. 15-7312.001 που αφορά την κατασκευή δικτύου άρδευσης χλοοτάπητα Δημοτικού 

Γηπέδου Κερατέας από πηγή του Δήμου κατά 24.800,00 ευρώ. 

9.Μειώνεται ο Κ.Α. 15-7321.003 που αφορά την κατασκευή αίθουσας γυμναστικής στο κλειστό 

γυμναστήριο του Δημοτικού Σταδίου Κερατέας κατά 65.000,00 ευρώ. 

10. Μειώνεται ο Κ.Α. 30-7132.002 που αφορά την προμήθεια 1 μεταχειρισμένου τετραξονικού οχήματος 

μεταφοράς Container κατά 75.000,00 ευρώ. 

11. Μειώνεται ο Κ.Α. 30-7333.010 που αφορά την αποκατάσταση δημοτικής οδού Κυπριανού-Εργατικών 

Κατοικιών κατά 74.400,00 ευρώ. 

12. Μειώνονται ισόποσα οι Κ.Α. 30-7411.001 και 30-7411.002 που αφορούν μελέτες εξοικονόμησης 

ενέργειας των κτιρίων Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης κατά 7.500,00 ευρώ. 

13.Μειώνεται ο Κ.Α. 30-7411.039 που αφορά τη μελέτη ανάπλασης Παραδοσιακού Οικισμού Κυπριανού 

κατά 70.000,00 ευρώ. 

14.Μειώνεται ο Κ.Α. 30-7411.045 που αφορά την οριστική μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης συντήρησης 

και ανακατασκευής Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Λαυρίου και περιβάλλοντος χώρου κατά 

16.740,00 ευρώ. 

15.Μειώνεται ο Κ.Α. 30-7411.047 που αφορά την εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών για την ανέγερση νέου 

Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου Κερατέας κατά 19.800,00 ευρώ. 

16. Μειώνεται ο Κ.Α. 30-7411.048 που αφορά τη μελέτη ανάδειξης-αποκατάστασης των κτιρίων της 

παλαιάς Ηλεκτρικής Εταιρείας και του παλαιού Σταθμαρχείου και του περιβάλλοντος χώρου αυτών κατά 

19.800,00 ευρώ. 

17.Μειώνεται ο Κ.Α. 30-7411.049 που αφορά τη μελέτη αποκατάστασης κτιρίων εγκαταστάσεων 

Μεταλλοπλυσίου κατά 19.800,00 ευρώ. 
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18. Μειώνεται ο Κ.Α. 30-7411.050 που αφορά τη σύνταξη μελέτης για δημοπράτηση του έργου 

"Αποκατάσταση κτιρίου ¨ΕΥΤΕΡΠΗ¨" κατά 25.000,00 ευρώ. 

19.Μειώνεται ο Κ.Α. 30-7412.010 που αφορά τη μελέτη διαμόρφωσης- ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων 

οδών Κυπρίων Αγωνιστών και Παναγιώτη Πόγκα κατά 19.800,00 ευρώ. 

20.Μειώνεται ο Κ.Α. 30-7412.011 που αφορά τη μελέτη αποκατάστασης εγκαταστάσεων (Φρέαρ 

Σερπιέρη) κατά 19.800,00 ευρώ. 

Στην τρέχουσα αναμόρφωση μειώνονται διάφοροι Κ.Α εξόδων προκειμένου να καλυφθούν  αυξήσεις 

των  ανωτέρω  Κ.Α. εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού. 

Το αποθεματικό μετά την τρέχουσα αναμόρφωση διαμορφώνεται  στο ποσό των 67.887,94 ευρώ.» 

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

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010 
 το άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
 την υπ’ αριθμ.254/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 
 την υπ. αριθ. 2614/908/07.02.2017 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
 την από 22.09.2017 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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εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 4ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, όπως αναλυτικά αναφέρεται 
κατωτέρω: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
  
 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 106.370,45 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 1219.001 Επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων  45.632,35 0,00 
 δικαστικών αποφάσεων 
 2 1329.018 Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο  200.000,00 0,00 
 ¨Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων Δ.Ε.  
 Κερατέας ¨ 
 3 4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 82.030,15 0,00 

 327.662,50 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 4 1329.014 Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο"  -28.645,11 0,00 
 Πρόγραμμα  Απόκτησης Διατηρητέων Κτιρίων" 
 -28.645,11 

 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 5 0,00 00-6053.008 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 425,91 

 6 0,00 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 20.000,00 

 7 0,00 00-6121. Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010,  386,75 
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 άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 
 8 0,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 18.300,00 

 9 0,00 00-6312.001 Φόρος ακινήτων 2.333,14 

 10 0,00 00-6312.002 Φόρος Εισοδήματος 42.862,99 
 11 0,00 00-6453. Λοιπές συνδρομές 5.000,00 

 12 0,00 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή  6.230,99 
 συμβιβαστικών πράξεων 
 13 0,00 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 27.655,08 

 14 0,00 10-6051.004 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ τακτικού προσωπικού-υγειονομικό 380,18 

 15 0,00 10-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  με σύμβ.αορίστου Χρόνου 8.181,15 

 16 0,00 10-6142.004 Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την αξιολόγηση  2.000,00 
 δομών του Δήμου Λαυρεωτικής σύμφωνα με το αρθ.4- 
 17 0,00 10-6261.002 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού καταστήματος Κερατέας 5.800,00 

 18 0,00 10-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού  3.000,00 
 σκευών και λοιπού εξοπλισμού 
 19 0,00 10-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ 2.000,00 

 20 0,00 10-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 2.000,00 
  εκτυπώσεων 
 21 0,00 10-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  5.000,00 
 μέσων 
 22 0,00 10-6691. Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 3.000,00 

 23 0,00 15-6011.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων. 9.559,98 

 24 0,00 15-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλ. Πρόγραμ. Βοήθεια στο σπίτι 431,25 

 25 0,00 15-6021.003 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Σχολείων 3.120,00 

 26 0,00 15-6041.007 Τακτικές αποδοχές προσωπικού δομής ¨Παροχή Συσσιτίου  7.607,00 
 Δήμου Λαυρεωτικής¨ 
 27 0,00 15-6051.002 Εργοδοτική εισφοράΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ 399,64 

 28 0,00 15-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ 19,10 

 29 0,00 15-6052.001 Εργοδ' εισφορές ΙΚΑ από πρόγρ.Βοήθεια στο Σπίτι 272,65 

 30 0,00 15-6052.002 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ καθαριστριών σχολείων 1.329,00 

 31 0,00 15-6054.005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού δομής ¨Παροχή συσσιτίου  2.013,98 
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 Δήμου Λαυρεωτικής¨ 
 32 0,00 15-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και  25.000,00 
 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 
 33 0,00 15-6235.002 Μίσθωση τεντών για έκθεση-παρουσίαση τοπικών προϊόντων 1.500,00 

 34 0,00 15-6261.001 Συντήρηση -επισκευή κτηρίων 11.000,00 
 35 0,00 15-6261.005 Συντήρηση - Επισκευή Πολιτιστικού Κέντρου Κερατέας 10.000,00 

 36 0,00 15-6261.007 Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κλειστών  24.800,00 
 γυμναστηρίων Δ.Ε. Λαυρεωτικής 
 37 0,00 15-6261.008 Εργασίες τοποθέτησης φωτισμού στο 1ο Δημοτικό Σχολείο  24.800,00 
 Κερατέας 
 38 0,00 15-6261.009 Εργασίες τοποθέτησης ικριωμάτων σε Δημοτικά κτίρια 5.000,00 

 39 0,00 15-6262.004 Ανακατασκευή γηπέδου μπάσκετ Εργατικών Κατοικιών Λαυρίου 10.000,00 

 40 0,00 15-6262.006 Συντήρηση και επισκευή γηπέδου 5x5 Δ.Ε. Λαυρίου 24.800,00 

 41 0,00 15-6262.007 Αποκατάσταση δαπέδων σε δημοτικούς αθλητικούς χώρους στο  24.800,00 
 Λιμάνι Πασσά 
 42 0,00 15-6262.008 Εργασίες τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα σε αύλειους  15.000,00 
 χώρους Α΄θμιας εκπαίδευσης και υπαίθριους αθλητικούς χώρους 
 43 0,00 15-6265.002 Συντήρηση-εγκατάσταση δικτύου καλωδίωσης στο πρώην  9.000,00 
 Δημαρχείο Κερατέας 
 44 0,00 15-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές  10.000,00 
 τους υπηρεσίες 
 45 0,00 15-6274.001 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δημοτικών Κτιρίων 10.000,00 

 46 0,00 15-6473. Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 5.000,00 

 47 0,00 15-6661.002 Προμήθεια ξυλείας για  ανάγκες Δημοτικών κτιρίων 24.800,00 

 48 0,00 20-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  5.000,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 49 0,00 20-6051.001 Εργοδ.οτικές 167,32 
 εισφορες ΙΚΑ τακτικού προσωπικού 
 50 0,00 20-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 3.339,18 

 51 0,00 20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και  109.078,29 
 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 
 52 0,00 20-6262.008 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων  5.000,00 
 ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.Κερατέας. 
 53 0,00 20-6262.009 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων  5.000,00 
 ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ Αγίου Κωνσταντίνου. 
 54 0,00 20-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  20.000,00 
 μέσων 
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 55 0,00 30-6261.004 Συντήρηση και επισκευή Αβάθμιας εκπαίδευσης 20.000,00 

 56 0,00 30-6261.005 Συντήρηση & επισκευή σχολ.κτιρίων  Β εκπαίδευσης 20.000,00 

 57 0,00 30-6262.002 Συντήρηση επισκευή παιδ.χαρών Λαυρίου 5.000,00 

 58 0,00 30-6262.007 Συντήρηση και διαμόρφωση κ.χ. Δ.Ε. Λαυρίου 4.800,00 
 59 0,00 30-6262.008 Συντήρηση και διαμόρφωση κ.χ. Δ.Ε .Κερατέας 4.800,00 

 60 0,00 30-6262.009 Συντήρηση - Επισκευή σιντριβανιών Δ.Ε. Λαυρίου 3.000,00 

 61 0,00 30-6262.010 Συντήρηση - Επισκευή σιντριβανιών Δ.Ε. Κερατέας 5.000,00 

 62 0,00 30-6262.018 Συντήρηση και διαμόρφωση κ.χ.Τ.Κ.Αγ.Κων/νου 5.000,00 

 63 0,00 30-6262.019 Αποκατάσταση φθορών σε κρασπεδόρειθρα στη Δ.Ε Λαυρεωτικής 24.800,00 

 64 0,00 30-6262.020 Αποκατάσταση φθορών σε κρασπεδόρειθρα στη Δ.Ε Κερ 24.800,00 

 65 0,00 30-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές  25.000,00 
 τους υπηρεσίες 
 66 0,00 30-6414.003 Περισυλλογή και μεταφορά στερεών μη επικίνδυνων υλικών  24.800,00 
 Δ.Λαυρεωτικής σε κατάλληλη αδειοδοτημένη μονάδα  
 επεξεργασίας-διαχείρισης υλικών και διαχείρισης τους. 
 67 0,00 30-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  15.000,00 
 μέσων 
 68 0,00 35-6262.008 Ψεκασμός πεύκων ΔΕ Λαυρίου 3.500,00 

 69 0,00 35-6262.009 Ψεκασμός πεύκων ΔΕ Κερατέας 3.500,00 

 70 0,00 35-6262.015 Εκρίζωση πρεμνών Δ.Ε. Λαυρίου 5.000,00 

 71 0,00 35-6262.016 Εκρίζωση πρεμνών Δ.Ε. Κερατέας 5.000,00 

 72 0,00 45-6051.002 Εργοδοτικές Εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 40,28 

 73 0,00 45-6261.001 Συντήρηση-επισκ. δημοτικών νεκροταφείων Λαυρίου Λεγραινών 6.658,84 

 74 0,00 70-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων-πυρασφάλεια 5.394,99 

 75 0,00 70-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  εκτάκτου προσωπικού 770,80 

 76 0,00 70-6414.002 Μεταφορά νερού για κατάσβεση πυρκαγιών-αναδάσωση 3.000,00 

 77 0,00 70-6699.002 Προμήθεια στολών πυροπροστασίας 10.000,00 

 78 0,00 15-7131.005 Προμήθεια συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας για ΚΕΠ  24.800,00 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 27 από 42 

 Λαυρίου 
 79 0,00 15-7135.005 Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας στο 2ο και 4ο  10.000,00 
 Ν/Γ Λαυρίου 
 80 0,00 15-7135.006 Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου στο γυμναστήριο  24.800,00 
 Λυκείου Κερατέας 
 81 0,00 15-7425.003 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εξειδίκευση δράσεων  5.000,00 
 ανάδειξης του Δ.Λαυρεωτικής ως "Έξυπνης Πόλης" 
 82 0,00 15-7425.004 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επιχειρηματικότητα  5.000,00 
 και την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας Δ.Λαυρεωτικής 
 83 0,00 15-7425.005 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάδειξη του  5.000,00 
 Δ.Λαυρεωτικής ως θεματικού τουριστικού προορισμού 
 84 0,00 20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά 6.488,00 

 85 0,00 20-7321.002 Φωταγώγηση δημοτικών κτιρίων - Επέκταση Δικτύου  5.000,00 
 ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε.Κερατέας. 
 86 0,00 20-7321.003 Φωταγ.δημ.κτιρ.- Επέκτ.δικτ.ηλεκτροφ.Δ.Ε. Λαυρίου 5.000,00 

 87 0,00 30-7135.011 Προμήθεια .και τοποθέτηση αλεξικέραυνων στα κτίρια Α΄θμιας΄-  15.000,00 
 Β΄θμιας εκπαίδευσης 
 88 0,00 30-7135.013 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού πινακίδων σήμανσης  5.000,00 
 κ.λ.π.Δ.Ε.Κερατέας 
 89 0,00 30-7135.015 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού- εργαλεία 5.000,00 

 90 0,00 30-7135.017 Προμήθεια οργάνων παδικών χαρών Λαυρίου 24.800,00 

 91 0,00 30-7321.011 Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων Δ.Ε. Κερατέας 200.000,00 

 92 0,00 30-7413.028 Μελέτη κτηματαγράφηση πολεοδόμηση πράξη εφαρογής .Β  30.775,49 
 κατοικίας  Πανόραμα-Αγ.Μαρίνα-Τουρκολίμανο Κερατέας 
 93 0,00 30-7413.076 Μελέτη ¨Αποκατάσταση και επισκευή διατηρητέου ¨ΕΥΤΕΡΠΗ¨ 5.000,00 

 94 0,00 30-7424.003 Αποζημίωση από ρυμοτομία σε θιγόμενους Κερατέα 4.877,48 

 95 0,00 30-7425.005 Τοπογραφικές εργασίες 3.500,00 

 96 0,00 64-7333.004 Συντήρηση-αποκατάσταση αγροτικών οδών ΤΕ Αγ.Κων/νου 22.406,58 

 97 0,00 00-8115.002 Αποπληρωμή οφειλών σε τρίτους ασφαλιστικά ταμεία κ.λ.π.για  2.125,38 
 ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ 
 98 0,00 00-8115.003 Αποπλ.σε τρίτους Δημ.ασφαλ.ταμεία για ΕΝΕΛ 2.074,86 

 99 0,00 00-8221.001 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών 82.030,15 

 100 0,00 30-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών 39.736,95 

 1.320.673,38 
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Σελίδα 28 από 42 

 4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 101 0,00 00-6031.002 Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων -16.000,00 

 102 0,00 00-6737.006 Προγραμματική Σύμβαση Δήμου-Ε.Μ.Π. για πρωτότυπη έρευνα  -70.000,00 
 και ειδικές εργαστηριακές μετρήσεις στη Γαλλική Σκάλα Λαυρίου. 

 103 0,00 00-6821.003 Φορολογικά πρόστιμα για τακτοποίηση αυθαιρέτου -2.000,00 

 104 0,00 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές -30.000,00 

 105 0,00 10-6021.005 Αποδοχές  υπαλ.αορίστου χρόνου σχολικών φυλάκων -27.226,98 

 106 0,00 10-6051.002 Εργοδ.εισφορές υπερ ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ -25.000,00 

 107 0,00 10-6052.003 Εργοδοτικές εισφ.ΙΚΑ σχολικών φυλάκων -6.743,18 

 108 0,00 15-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων -2.500,00 

 109 0,00 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού -10.279,10 

 110 0,00 20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές  ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ -40.597,55 

 111 0,00 20-6051.006 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. -14.603,70 

 112 0,00 20-6054.001 Εργοδοτ.εισφορές εκτακτου Προσωπικού ΙΚΑ -2.104,44 

 113 0,00 20-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων -10.000,00 

 114 0,00 20-6262.006 Εργασίες περίφραξης οριοθέτησης χώρου Πράσινου Σημείου ΔΕ -10.000,00 
  Λαυρίου στο Νεράκι 
 115 0,00 20-6265.001 Επισκευή -συντήρηση κάδων -10.000,00 

 116 0,00 20-6265.002 Εργ.ανακατασκευής container μεταφ. Απορ. σε ΧΥΤΑ -45.000,00 

 117 0,00 20-6265.003 Μετατροπή,διασκευή,επιβράχυνση και ενίσχυση ανοιχτών  -10.000,00 
 κιβωταμαξίων 
 118 0,00 30-6262.013 Ανάπλαση και διαμόρφωση πλατείας Μπιζανίου Κερατέα -24.800,00 

 119 0,00 30-6262.017 Αποκατάσταση σιδηροδρομικής σήραγγας Καμάριζας -24.800,00 

 120 0,00 15-7134.001 Προμήθεια λογισμ.προγράμ.Προνοιακών Επιδομάτων -5.000,00 

 121 0,00 15-7135.002 Προμήθεια ελαστικών -5.788,00 

 122 0,00 15-7312.001 Κατασκευή δικτύου άρδευσης χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου  -24.800,00 
 Κερατέας από πηγή του Δήμου. 
 123 0,00 15-7321.003 Κατασκευή αίθουσας γυμναστικής στο κλειστό γυμναστήριο του  -65.000,00 
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Σελίδα 29 από 42 

 Δημοτικού Σταδίου Κερατέας. 
 124 0,00 30-7122.001 Αγορά Διώροφου Διατηρητέου κτιρίου στο Ο.Τ 147 του  -28.645,11 
 εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λαυρίου. 
 125 0,00 30-7132.002 Προμήθεια 1 μεταχειρισμένου τετραξονικού οχήματος μεταφοράς  -75.000,00 
 Container 
 126 0,00 30-7333.010 Αποκατάσταση δημοτικής οδού Κυπριανού-Εργατικών Κατοικιών -74.400,00 
 127 0,00 30-7411.001 Μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων Αβάθμιας εκπαίδευσης -7.500,00 

 128 0,00 30-7411.002 Μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων Βθμιας εκπαίδευσης -7.500,00 

 129 0,00 30-7411.039 Μελ.ανάπλασης Παραδοσιακού Οικισμού Κυπριανού -70.000,00 

 130 0,00 30-7411.045 Οριστική μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης συντήρησης και  -16.740,00 
 ανακατασκευής Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Λαυρίου και  
 περιβάλλοντος χώρου 
 131 0,00 30-7411.047 Εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών για την ανέγερση νέου  -19.800,00 
 Νηπιαγωγείου,Δημοτικού και Γυμνασίου Κερατέας. 
 132 0,00 30-7411.048 Μελέτη ανάδειξης-αποκατάστασης των κτιρίων της παλαιάς  -19.800,00 
 Ηλεκτρικής Εταιρείας και του παλαιού Σταθμαρχείου και του  
 περιβάλλοντος χώρου αυτών. 
 133 0,00 30-7411.049 Μελέτη αποκατάστασης κτιρίων εγκαταστάσεων Μεταλλοπλυσίου -19.800,00 

 134 0,00 30-7411.050 Σύνταξη μελέτης για δημοπράτηση του έργου "Αποκατάσταση  -25.000,00 
 κτιρίου ¨ΕΥΤΕΡΠΗ¨" 
 135 0,00 30-7412.010 Μελέτη διαμόρφωσης- ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων οδών  -19.800,00 
 Κυπρίων Αγωνιστών και Παναγιώτη Πόγκα 
 136 0,00 30-7412.011  -19.800,00 
 Μελέτη αποκατάστασης εγκαταστάσεων(ΦρέαρΣερπιέρη) 
 137 0,00 30-7412.012 Μελέτη διαμόρφωσης Κ.Χ 15 στην πόλη του Λαυρίου -24.800,00 

 138 0,00 30-7413.062 ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ -7.780,00 

 139 0,00 30-7413.066 Μελέτη οριοθέτησης ρέματος (περιοχή Αμάχαιρης Κερατέας) -10.000,00 

 140 0,00 30-7413.072 Εκπόνηση και σύνταξη τευχών δημοπράτησης μελέτης του έργου  -5.000,00 
 αποκατάσταση και επισκευή διατηρητέου κτιρίου ¨ΕΥΤΕΡΠΗ¨ 
 141 0,00 30-7413.073 Μελέτες κολυμβητηρίου της πόλης Κερατέας και εκπόνηση  -19.800,00 
 τευχών δημοπράτησης 
 142 0,00 45-7135.003 Προμήθεια οστεοθυρίδων νεκροταφείου Κερατέας -6.658,84 

 143 0,00 64-7333.001 Συντήρηση-αποκατάσταση αγροτικών οδών Δ.Ε Λαυρίου -8.932,60 

 144 0,00 64-7333.002 Συντήρηση - αποκατάσταση αγροτικών οδών Δ.Ε Κερατέας -13.473,98 

 145 0,00 70-7135.002 Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά -700,00 

 -983.173,48 
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Σελίδα 30 από 42 

 5 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
 146 0,00   -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -38.482,51 

  
 -38.482,51 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 299.017,39 299.017,39 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 67.887,94 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  106.370,45 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 327.662,50 
  ΕΣΟΔΑ (-) : -28.645,11 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 1.320.673,38 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -983.173,48 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -38.482,51 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 67.887,94 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
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Σελίδα 31 από 42 

Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την τρέχουσα τροποποίηση, διαμορφώνεται στο ποσό 
των 67.887,94 ευρώ. 

 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση 
της υπηρεσίας «εργασίες συντήρησης στέγης Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου» 
Αρ. Απόφ.: 299/2017 

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 την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’εργασίες συντήρησης στέγης 

Κλειστού Γυμναστηρίου 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, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η συντήρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου και να εξασφαλισθεί η ομαλή 
λειτουργία του.  

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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Σελίδα 32 από 42 

− Την υπ’ αριθμ. 81/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «εργασίες 
συντήρησης στέγης Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ001983879 2017 09 22. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 30-
6261.001 του οποίου το διαθέσιμου υπόλοιπο ανέρχεται σε 17.270,24 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. 81/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 17.270,24 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες 
συντήρησης στέγης Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου». 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 17.270,24 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6261.001 «συντήρηση – 
επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Ενότητας Λαυρίου» του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση 
της υπηρεσίας «μεταφορά επίπλων και λοιπού σχολικού εξοπλισμού Δημοτικής Ενότητας 
Λαυρεωτικής και Δημοτικής Ενότητας Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.: 300/2017 

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

λοιπού σχολικού εξοπλισμού Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής και 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». 
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Σελίδα 33 από 42 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.  

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: 15854/06.09.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
την ανάγκη ανάθεσης της μεταφοράς επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των σχολικών 
μονάδων Λαυρεωτικής και Κερατέας. 

− Την υπ’ αριθμ. 83/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «μεταφορά 
επίπλων και λοιπού σχολικού εξοπλισμού Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Δ.Ε. Κερατέας», η οποία αναρτήθηκε 
στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001992164 2017 09 05. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 30-
6414.002 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: 15854/06.09.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 83/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 4.340,00 ευρώ για την ανάθεση της μεταφοράς επίπλων και λοιπού 
σχολικού εξοπλισμού Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Δ.Ε. Κερατέας. 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 4.340,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6414.002 «μεταφορές εν γένει» 
του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση 
της υπηρεσίας «εργασίες συντήρησης συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο του Ολυμπιακού 
Λαυρίου ‘’Γ. Ραφιάς’’» 
Αρ. Απόφ.: 301/2017 

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

συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο του Ολυμπιακού Λαυρίου ‘’Γ. Ραφιάς’’». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

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

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η συντήρηση του σχολείου.  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να 
συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  

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

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

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 16226/13.09.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
τη συντήρηση του συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Γ. Ραφιάς της πόλης του Λαυρίου. 

− Την υπ’ αριθμ. 86/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «εργασίες 
συντήρησης συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο του Ολυμπιακού Λαυρίου ‘’Γ. Ραφιάς’’», η οποία 
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001986386 2017 09 22. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 30-
6261.001. 

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: 16226/13.09.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 86/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
την αναβολή της συζήτησης του θέματος, λόγω μη ύπαρξης σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό 
δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017. 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο3 της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας ειδών παντοπωλείου, 
αρτοποιείου, φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων για την κάλυψη των αναγκών 
των δομών ΚΑΠΗ Κερατέας, ΚΗΦΗ Κερατέας, ΚΑΠΗ Λαυρίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) – κατακύρωση αναδόχου 
Αρ. Απόφ.: 302/2017 

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 του πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας 

ειδών παντοπωλείου, αρτοποιείου, φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων για την κάλυψη 
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των αναγκών των δομών ΚΑΠΗ Κερατέας, ΚΗΦΗ Κερατέας, ΚΑΠΗ Λαυρίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ 

Δήμου Λαυρεωτικής (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) – κατακύρωση αναδόχου». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

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

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού και να μην υπάρξει πρόβλημα στη 
λειτουργία των δομών του Νομικού Προσώπου.  

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:  

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 85/02.02.2017 υποβολή αιτήματος του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής σχετικά με την προμήθεια ειδών παντοπωλείου, αρτοποιείου, φρέσκων ειδών 
ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων για την κάλυψη των αναγκών των δομών: ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΚΗΦΗ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ005766696. 

− Την υπ’ αριθμ.8/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής σχετικά με τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις 
ανάγκες των δομών του. 

− Την υπ’ αριθμ.48/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής σχετικά με την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης για τον ανοικτό 
διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών καντίνας ΚΑΠΗ και ΚΗΦΗ κατά το μέρος που αφορά το έτος 2017. 

− Την υπ’ αριθμ.71/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων 
για την κάλυψη των αναγκών των δομών ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ του 
ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής. 

− Την αριθμ.12/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 
22.326,58 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

− Την υπ’ αριθμ. 122/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 
έγινε η έγκριση της αριθμ.12/2017 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού. 

− Tην υπ’ αριθμ. 389/2017 διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 
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− Το από 27.07.2017 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την 
αξιολόγηση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». 

− Την υπ’ αριθμ. 229/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 
έγινε η έγκριση του πρακτικού Νο1. 

− Το από 28.08.2017 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την 
αξιολόγηση των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά».  

− Την υπ’ αριθμ. 269/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 
έγινε η έγκριση του πρακτικού Νο2. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 15777/06.09.2017 πρόσκληση προς τον Οικονομικό Φορέα «ΕΜΜ. 
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε.» προκειμένου να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σε μορφή αρχείου .pdf, και σε έντυπη μορφή στο Γραφείο 
Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
τους. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών απέστειλε στην Οικονομική 
Επιτροπή προς έγκριση το με ημερομηνία 25.09.2017 πρακτικό Νο3 σχετικά με τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 3  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΦΡΕΣΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΚΗΦΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ 

ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1), σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 

του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30, συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & 

Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, η οποία συγκροτήθηκε με 

την υπ’ αριθμ. 11/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 221 

του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.389/2017 και 

με αριθμ. πρωτ: 10992/27.06.2017 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την προμήθεια του 

θέματος.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κατωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι: 

1. Ιωάννης Λιέπουρης, ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού, τακτικό μέλος 

3. Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού, τακτικό μέλος 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 την υπ’ αριθμ.389/2017 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

 την υπ’ αριθμ. 12/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 το από 27.07.2017 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, 
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 την υπ’ αριθμ. 229/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω 

πρακτικό, 

 το από 28.08.2017 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, 

 την υπ’ αριθμ.269/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω 

πρακτικό, 

 την υπ’ αριθμ. πρωτ:15777/06.09.2017 πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον Οικονομικό 

Φορέα: ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε.. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία ‘’ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ 

ΥΙΟΙ Ο.Ε.’’ κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης, ήτοι: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου Βαμβακούση Κωνσταντίνου 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου Βαμβακούση Σωτήρη 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα της ‘’ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε.’’ 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα Βαμβακούση Σωτήρη 

5. Ασφαλιστική ενημερότητα Βαμβακούση Κωνσταντίνου 

6. Καταστάσεις προσωπικού της ‘’ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε.’’ 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 

8. Φορολογική ενημερότητα της  ‘’ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε.’’ 

9. Ένορκη βεβαίωση 

10. Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

11. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Αθηνών 

12. Πιστοποιητικό Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

13. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης 

14. Καταστατικό της ‘’ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε.’’ 

Ο Οικονομικός Φορέας κατέθεσε στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής το φάκελο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 56902/215/02.06.2017 

Υπουργική Απόφαση, ο οποίος  έλαβε αριθμ. πρωτ: 16913/21.09.2017. 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

που κατατέθηκαν από τον Οικονομικό Φορέα: ‘’ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε.’’. 

Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο και 

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα και  διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα 

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

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 
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Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
− την υπ’ αριθμ.269/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ:15777/06.09.2017 πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

− το από 25.09.2017 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 
Προσφορών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

(α) εγκρίνει στο σύνολό του το πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκομίσθηκαν από τον Οικονομικό Φορέα «ΕΜΜ. 
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε.», στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών 
παντοπωλείου, αρτοποιείου, φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής & γλυκισμάτων για την κάλυψη των 
αναγκών των δομών ΚΑΠΗ Κερατέας, ΚΗΦΗ Κερατέας, ΚΑΠΗ Λαυρίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής. 
(β) κατακυρώνει ως ανάδοχο της προμήθειας, τον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΕΜΜ. 
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε.», αρτοποιείο – ζαχαροπλαστική, με έδρα στο Λαύριο, 61ο km Αθηνών – 
Σουνίου (στάση Παναγίτσα), με ΑΦΜ 099098835, Δ.Ο.Υ Κορωπίου, στο ποσό των 15.486,07 ευρώ, 
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 
 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση 
της υπηρεσίας «εργασίες καθαρισμού εξωτερικών επιφανειών 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.: 303/2017 

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 5ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’εργασίες καθαρισμού 

εξωτερικών επιφανειών 1ου Δημοτικού Σχολείου 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». 
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Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η συντήρηση του σχολείου.  

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: 15853/05.09.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
τον καθαρισμό των εξωτερικών επιφανειών και των μαρμάρινων κολώνων περιμετρικά του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Κερατέας, στα πλαίσια συντήρησης και διαμόρφωσης του αύλειου χώρου του. 

− Την υπ’ αριθμ. 82/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «εργασίες 
καθαρισμού εξωτερικών επιφανειών 1ου Δημοτικού Σχολείου Κερατέας», η οποία αναρτήθηκε στο 
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001991867 2017 09 25. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 30-
6262.006 του οποίου το διαθέσιμο υπόλοιπο ανέρχεται σε 8.246,00 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. πρωτ: 15853/05.09.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 82/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 8.246,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες 
καθαρισμού εξωτερικών επιφανειών 1ου Δημοτικού Σχολείου Κερατέας». 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 8.246,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6262.006 του προϋπολογισμό 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση 
της υπηρεσίας «εργασίες συντήρησης περιμετρικού τοιχίου Κοιμητηρίου Θορικού Λαυρίου» 
Αρ. Απόφ.: 304/2017 

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 6ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’εργασίες συντήρησης 

περιμετρικού τοιχίου Κοιμητηρίου Θορικού 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, 
προκειμένου να αποκατασταθεί το τοιχίο και αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχήματος.  

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: 14008/04.08.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
την επισκευή του Δημοτικού Κοιμητηρίου στο Θορικό Λαυρίου. 

− Την υπ’ αριθμ. 84/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «εργασίες 
συντήρηση περιμετρικού τοιχίου Κοιμητηρίου Θορικού Λαυρίου», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 
ΑΔΑΜ: 17REQ001992363 2017 09 25. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 45-
6261.001 του οποίου έχει εγγραφεί 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: 14008/04.08.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 84/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 4.955,04 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες 
συντήρησης περιμετρικού τοιχίου Κοιμητηρίου Θορικού Λαυρίου». 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 4.955,04 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 45-6261.001 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 
 
Παναγιώτης Τσίκλος 
 
Ιωάννης Αδάμης 
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