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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  2 5 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 3ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 3 Οκτωβρίου 2017 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 15:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 29.09.2017 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 6 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Αναστάσιος Αντωνίου, Ευαγγελία Βελετάκου, Παναγιώτης 
Τσίκλος, Ιωάννης Συρίγος, Ιωάννης Παρασκευής 

Απόντα μέλη  : 1 
Κωνσταντίνος Λεβαντής 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας δύο (2) 
μεταχειρισμένων οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 305/2017 

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

πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας δύο (2) μεταχειρισμένων οχημάτων για την κάλυψη των 

αναγκών 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). 
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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 ανάγκη προμήθειας δύο (2) μεταχειρισμένων οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του 
Δήμου Λαυρεωτικής. 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 12878/18.07.2017 έγγραφο του Δήμου Λαυρεωτικής σχετικά με την έγκριση 
αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο μεταχειρισμένων οχημάτων. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 60096/22130/07.09.2017 έγκριση αγοράς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής. 

− Την υπ’ αριθμ.88/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «μελέτη 
προμήθειας δύο (2) μεταχειρισμένων οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής», 
η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ002000060 2017 09 26. 

− Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα την 
εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 30-7132.003. 

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,  

− το υπ’ αριθμ. πρωτ: 12878/18.07.2017 έγγραφο του Δήμου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 88/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 24.713,20 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας δύο (2) 
μεταχειρισμένων οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής. 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 24.713,20 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7132.003 του προϋπολογισμό 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «υπηρεσίες 
συμβούλου επί διεκπεραίωσης και ολοκλήρωσης αρχιτεκτονικών θεμάτων του Δήμου 
Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 306/2017 
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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 ‘’υπηρεσίες συμβούλου επί διεκπεραίωσης και ολοκλήρωσης 

αρχιτεκτονικών θεμάτων 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.89/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «υπηρεσίες 
συμβούλου επί διεκπεραίωσης και ολοκλήρωσης αρχιτεκτονικών θεμάτων του Δήμου Λαυρεωτικής», η 
οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ002012252 2017 09 28. 

− Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα την 
εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 30-7425.031. 

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. 89/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 24.800,00 ευρώ για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου επί 
διεκπεραίωσης και ολοκλήρωσης αρχιτεκτονικών θεμάτων του Δήμου Λαυρεωτικής. 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 24.800,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7425.031 του προϋπολογισμό 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
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Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Ιωάννης Παρασκευής, ψήφισε ΟΧΙ διότι δε συμφωνεί με την 
αναγκαιότητα της ανάθεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο Πρόεδρος  
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Αναστάσιος Αντωνίου 
 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Παναγιώτης Τσίκλος 
 
Ιωάννης Συρίγος 
 
Ιωάννης Παρασκευής 

 
 
 


	ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

