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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 

 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  2 9 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 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 27 Νοεμβρίου 2017 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Δευτέρα, ώρα 13:30 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 23.11.2017 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Αναστάσιος Αντωνίου, Ευαγγελία Βελετάκου, Παναγιώτης 
Τσίκλος, Ιωάννης Συρίγος 

Απόντα μέλη  : 2 
Κωνσταντίνος Λεβαντής, Ιωάννης Παρασκευής 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας καμινάδας 
λέβητα για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας 
Αρ. Απόφ.: 366/2017 

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 καμινάδας λέβητα για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

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

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

− Την υπ’ αριθμ. 146/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε 
η 4η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και ενισχύθηκε ο ΚΑ 
δαπανών 30-6262.004. 

− Την υπ’ αριθμ. 76/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «προμήθεια 
καμινάδας λέβητα για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας», προϋπολογισμού δαπάνης 1.484,28 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ002249325 2017 11 15. 

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. 76/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.484,28 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας καμινάδας λέβητα για το 
1ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 1.484,28 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6261.004 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, με τίτλο «συντήρηση σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης».  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο 
«εργασίες συντήρησης συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο του Ολυμπιακού Λαυρίου ‘’Γ. 
Ραφιάς’’» 
Αρ. Απόφ.: 367/2017 

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 συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο του 

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

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ.146/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε 
η 4η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και προστέθηκε ο ΚΑ 
δαπανών 35-6262.018 ποσού 5.000,00 ευρώ. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 20430/08.11.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
την ανάγκη συντήρησης του συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου Γ. Ραφιάς. 

− Την υπ’ αριθμ. 86/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «εργασίες 
συντήρησης συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο του Ολυμπιακού Λαυρίου ‘’Γ. Ραφιάς’’», 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.216,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), η οποία αναρτήθηκε 
στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ002230241 2017 11 13. 

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: 20430/08.11.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 4.216,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «εργασίες 
συντήρησης συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο του Ολυμπιακού Λαυρίου ‘’Γ. Ραφιάς’’». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 4.216,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6262.018 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
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ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο 
«εργασίες συντήρησης Πολιτιστικού Κέντρου Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.: 368/2017 

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 Πολιτιστικού Κέντρου Κερατέας’’», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

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

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

− 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: 18932/17.10.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
την ανάγκη συντήρησης του Πολιτιστικού Κέντρου Κερατέας. 

− Την υπ’ αριθμ. 104/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «εργασίες 
συντήρησης Πολιτιστικού Κέντρου Κερατέας», προϋπολογισμού δαπάνης 9.963,40 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ002266585 2017 11 20. 

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: 18932/17.10.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 104/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
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(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 9.963,40 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «εργασίες 
συντήρησης Πολιτιστικού Κέντρου Κερατέας». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 9.963,40 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6261.005 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, με τίτλο «συντήρηση - επισκευή Πολιτιστικού Κέντρου 
Κερατέας».  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο 
«χρωματισμοί Δημοτικού Καταστήματος Λαυρίου» 
Αρ. Απόφ.: 369/2017 

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 ‘‘χρωματισμοί Δημοτικού Καταστήματος Λαυρίου’’», έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

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

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 20070/03.11.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
την ανάγκη ελαιοχρωματισμού των εσωτερικών χώρων του Δημαρχείου Λαυρίου. 

− Την υπ’ αριθμ. 121/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «χρωματισμοί 
Δημοτικού Καταστήματος Λαυρίου», προϋπολογισμού δαπάνης 13.131,60 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ002266479 2017 11 20. 

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

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 20070/03.11.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 121/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 13.131,60 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «χρωματισμοί 
Δημοτικού Καταστήματος Λαυρίου». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 13.131,60 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6261.001 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, με τίτλο «συντήρηση και επισκευή Δημοτικού 
Καταστήματος Λαυρίου».  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας φωτιστικών 
για το φωτισμό πάρκων της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας (Κ.Χ.) 
Αρ. Απόφ.: 370/2017 
Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος λόγω λανθασμένου ΚΑ δαπανών στη μελέτη της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο 
«επισκευή δεξαμενής Αγίου Ανδρέα για αρδευτικούς λόγους» 
Αρ. Απόφ.: 371/2017 

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 ‘‘επισκευή δεξαμενής Αγίου Ανδρέα για αρδευτικούς λόγους», 

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. 123/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «επισκευή 
δεξαμενής Αγίου Ανδρέα για αρδευτικούς λόγους», προϋπολογισμού δαπάνης 24.692,12 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ002283261 2017 11 22. 

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.123/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 24.692,12 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «επισκευή 
δεξαμενής Αγίου Ανδρέα για αρδευτικούς λόγους». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 24.692,12 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6262.016 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο 
«διαστασιολόγηση και σήμανση επί του εδάφους των κορυφών των ρυμοτομικών γραμμών του 
περιφερειακού δρόμου και των Ο.Τ. 13 – Κ.Χ.15 – Κ.Χ.36 – Κ.Χ.37 Δ.Ε. Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 372/2017 

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 με τίτλο ‘’διαστασιολόγηση και σήμανση επί του εδάφους των 

κορυφών των ρυμοτομικών γραμμών του περιφερειακού δρόμου και των Ο.Τ. 13 – Κ.Χ.15 – Κ.Χ.36 – 

Κ.Χ.37 Δ.Ε. Λαυρεωτικής’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

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

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

− Την υπ’ αριθμ. 129/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο 
«διαστασιολόγηση και σήμανση επί του εδάφους των κορυφών των ρυμοτομικών γραμμών του 
περιφερειακού δρόμου και των Ο.Τ. 13 – Κ.Χ.15 – Κ.Χ.36 – Κ.Χ.37 Δ.Ε. Λαυρεωτικής», 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.960,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), η οποία αναρτήθηκε 
στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ002275640 2017 11 21. 

− Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 στον ΚΑ δαπανών 30-
7425.005 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. 129/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 4.960,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «διαστασιολόγηση 
και σήμανση επί του εδάφους των κορυφών των ρυμοτομικών γραμμών του περιφερειακού δρόμου και 
των Ο.Τ. 13 – Κ.Χ.15 – Κ.Χ.36 – Κ.Χ.37 Δ.Ε. Λαυρεωτικής». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 4.960,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7425.005 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, με τίτλο «τοπογραφικές υπηρεσίες».  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας 
ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων 
Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 
Αρ. Απόφ.: 373/2017 

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 ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση ηλεκτρικών 

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

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. 111/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής 
Ενότητας Κερατέας», προϋπολογισμού δαπάνης 5.103,29 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24%), η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ002274174 2017 11 21. 

− Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 στον ΚΑ δαπανών 20-
6262.008 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. 111/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 5.103,29 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού 
για τη συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κερατέας. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 5.103,29 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6262.008 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, με τίτλο «συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και 
εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Κερατέας».  
 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 149Α/2017 
Αρ. Απόφ.: 374/2017 
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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 «απόδοσης λογαριασμού για το 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 149Α/2017», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ: 21682/23.11.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία 
αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Με την υπ’ αριθμ.290/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής έγινε η 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. 

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

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

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την κίνηση 

της πληρωμής και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 6.000,00 ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου της 

διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού.» 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

− του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 Β.Δ/τος 

− την υπ’ αριθμ.290/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ: 21682/23.11.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 149Α/2017, έτσι όπως 
υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνο Καραμπάτσο, ΔΕ Τεχνικών 
Ηλεκτρ/κων, από υπόλογο του ποσού που του είχε διατεθεί για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων 
της Αττικής Οδού για τα απορριμματοφόρα και λοιπά οχήματα του Δήμου. 
 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 150Α/2017 
Αρ. Απόφ.: 375/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «απόδοσης λογαριασμού για το 
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χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 150Α/2017», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ: 21679/23.11.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία 
αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Με την υπ’ αριθμ.296/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής έγινε η 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 οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να γίνουν οι εργασίες στο δίκτυο διανομής χαμηλής 

τάσης εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής. 

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

υπάλληλος του Δήμου, Λιούμης Ευάγγελος, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός, με βαθμό Γ’.   

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την κίνηση 

της πληρωμής και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 145,35 ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου της 

διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού.» 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

− του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 Β.Δ/τος 

− την υπ’ αριθμ.296/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ: 21679/23.11.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 150Α/2017, έτσι όπως 
υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Λιούμη Ευάγγελο, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγο – Μηχανικό, 
με βαθμό Γ’, από υπόλογο του ποσού που του είχε διατεθεί για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ. 
 
ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 376/2017 

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 «αποδέσμευσης ποσών από 

αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 
22.11.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. α παρ.2 του άρθρο 4 του Π.Δ.80/16 (ΦΕΚ 145 Α/05.08.2016) 

«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της 

Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης εντός του Οικονομικού Έτους στο οποίο αυτή αναφέρεται,  αυτή  

ανατρέπεται άμεσα μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του οικείου διατάκτη για ολική ή μερική 

διαγραφή του επιπλέον ποσού που δεσμεύτηκε. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις ανατροπές των κατωτέρω 

αναφερόμενων Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης: 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ (€) 

    Α.Α.Υ. 
  ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

1.  30-6262.015 
Συντήρηση-Επισκευή πεζοδρομίων πόλης 
Κερατέας (Λόγω μη εκτέλεσης της από 
30/12/2016 Σύμβασης) 

- 24.552,00  Α - 268 

2.  10-6654.001 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού - 542,30  Α - 125 

3.  00-6453 Λοιπές συνδρομές -1.440,00  Α - 144 
ΣΥΝΟΛΟ - 26.534,30  

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με 
την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα 
έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων και κατ' εξαίρεση το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος 
(άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006).  

Κατόπιν των ανωτέρω, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά με την ανατροπή αναλήψεων 
υποχρεώσεων, που έχουν διατεθεί με προηγούμενες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.  

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 22.11.2017 εισήγηση  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
εγκρίνει την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που 
έχουν ήδη δεσμευθεί, σε βάρος ΚΑ δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 
έτους 2017, συνολικού ποσού 26.534,30 ευρώ, όπως αυτές αναφέρονται κατωτέρω: 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ (€) 

    Α.Α.Υ. 
  ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

1.  30-6262.015 
Συντήρηση-Επισκευή πεζοδρομίων πόλης 
Κερατέας (Λόγω μη εκτέλεσης της από 
30/12/2016 Σύμβασης) 

- 24.552,00  Α - 268 

2.  10-6654.001 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού - 542,30  Α - 125 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000027029_N0000027248_S0000126426
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3.  00-6453 Λοιπές συνδρομές -1.440,00  Α - 144 
ΣΥΝΟΛΟ - 26.534,30  

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής  (Θεόδωρος Γκιώνης) 
Αρ. Απόφ.: 377/2017 

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: 21415/22.11.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην 
οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

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  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ         
Θ. ΙΑΚΩΒΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ 13/10/2017 51552 19,85€  

2 MULTIACTIONS O.E. ΑΓΟΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
7ΑΗ 12V 16/10/2017 194 18,00€  

3 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο.Ε. 

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 17/10/2017 1622 61,90€  

4 ΚΑΝΑΤΟΥΡΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

 ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 17/10/2017 481 13,50€  

5 ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΕΤΡΑΚΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΚΟΥΠΑΣ 17/10/2017 373 125,00€  

6 ΝΕΣΠΡΕΣΣΟ ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ 17/10/2017 27182 182,13€ 6,07€ 

7 ΜΑΝΚΑ  THEODHOR 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ 
ΛΑΥΡΙΟΥ 

18/10/2017 49 464,00€ 32,00€ 

8 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΛΑΥΡΙΟΥ  

18/10/2017 5 105,40€  

9 ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΙΟΥ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ  ΣΤΟ 
ΔΗΜ. ΚΑΤ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

19/10/2017 6 464,00€ 32,00 

10 ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ 
Δ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

20/10/2017 29 464,00€ 32,00€ 
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11 Γ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & 
Κ.ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24/10/2017 579 387,10€ 12,90 

12 ΜΑΝΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΣΤΗΝ 
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

25/10/2017 36 464,00€ 32,00 

13 BAMBAΚΑΡΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 
ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 
ΛΑΥΡΙΟΥ 

25/10/2017 79 371,20€ 25,60 

14   ΓΟΥΛΑΣ Δ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΕ 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ Δ.Ε. 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

26/10/2017 113 464.00€ 32,00€ 

15 ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

02/11/2017 3607 22,90  

16 E-SHOP.GR  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

11/11/2017 553 25.90  

17 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ  
ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

15/11/2017 15012 18,87  

18 ΡΩΜΑΣ Γ. ΗΛΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  
ΦΡΟΥΤΩΝ ΜΕ ΚΛΑΡΚ 17/11/2017 10 123,00  

ΣΥΝΟΛΟ 3.794,75€ 204,57€ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0,68€  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 205,25€  
 

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: 21415/22.11.2017 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, 
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συνολικού ύψους 3.794,75 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων σε βάρος των 
αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017. 

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 
2017 
Αρ. Απόφ.: 378/2017 

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 5ης αναμόρφωσης 

δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 
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, 128/2017 και 146/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
Λαυρεωτικής εγκρίθηκαν η 1η , 2η  ,3η και 4η  τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2017 αντίστοιχα. 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών απέστειλε προς έγκριση το σχέδιο της 5ης αναμόρφωσης του 
δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, το οποίο σας θέτω υπόψη:
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1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 0115.001 Μισθώματα για εγκατ.σταθμού βασ.κιν.τηλεφωνίας 18.727,96 0,00 

 2 0411. Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 10.500,00 0,00 

 3 0412. Δικαίωμα ενταφιασμού 3.000,00 0,00 

 4 0452. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των  5.000,00 0,00 
 κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών  
 καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 
 5 0469. Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο  240.098,72 0,00 
 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) 
 6 0614. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών  7.547,60 0,00 
 των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης  
 (άρθρο 55 Ν 1946/91) 
 7 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και  35.112,70 0,00 
 ηλεκτροφωτισμού 
 8 4123.001 Φόρος προμηθ.εργολ.ελ.επαγγελματίων 76.000,00 0,00 

 9 4131.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 208.690,00 0,00 

 10 4142.003 Κρατήσεις υπέρ σωματείου 300,00 0,00 

 604.976,98 

2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 11 0413. Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) -2.000,00 0,00 

 12 0415. Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων -500,00 0,00 
 13 2118. Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων  -5.000,00 0,00 
 επιτηδευματιών 
 14 2119.001 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων -35.112,70 0,00 

 15 2119.005 Έσοδα από αγορά τάφων -6.000,00 0,00 

 16 2119.006 Έσοδα από παράταση χρόνου ταφής -4.000,00 0,00 

 17 2119.010 Τέλος ανακομιδής-Τέλος οστεοφυλακέίου- -1.000,00 0,00 
 οστεοθυρίδας 
 18 2119.012 Μισθ.για εγκατάσταση σταθμού βάσ. κινητής  -18.727,96 0,00 
 τηλεφων. 
 -72.340,66 
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3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 19 0,00 00-6031.001 Τακτικές αποδοχές Νομικού Συμβούλου 5.107,71 

 20 0,00 00-6121. Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010,  6.840,00 
 άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 
 21 0,00 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή  253,58 
 συμβιβαστικών πράξεων 
 22 0,00 00-6711.014 Υποχρεω.επιχορηγ.Σχολ.πρωτοβάθμιας επιτροπής ΚΑΠ 7.547,60 

 23 0,00 00-6715.007 Επιχορήγηση Νομικού προσώπου  Θορικός 100.000,00 

 24 0,00 10-6142.005 Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σχεδιασμού  5.000,00 
 ανάπτυξης ευρυζωνικού δικτύου WI-FI Δήμου Λαυρεωτικής 
 25 0,00 10-6462. Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 

 26 0,00 10-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.000,00 

 27 0,00 10-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  25.000,00 
 μέσων 
 28 0,00 15-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και  38.938,31 
 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 
 29 0,00 15-6265.003 Συντήρηση -εγκατάστση δικτύου καλωδίωσης στο Δημαρχείο  15.000,00 
 Λαυρίου 
 30 0,00 15-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  30.000,00 
 μέσων 
 31 0,00 20-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  15.000,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 32 0,00 20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και  106.024,54 
 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 
 33 0,00 20-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  40.000,00 
 μέσων 
 34 0,00 30-6051.010 Εργοδοτική   ασφάλ.ΤΕΑΔΥ 130,42 

 35 0,00 30-6262.005 Διαγραμμίσεις οδών και διαβάσεων πεζών 5.000,00 

 36 0,00 30-6462. Δημοσίευση προκηρύξεων 1.200,00 

 37 0,00 30-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  25.000,00 
 μέσων 
 38 0,00 35-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  7.000,00 
 μέσων 
 39 0,00 30-7413.025 Κτηματογράφηση-πολεοδόμηση -πράξη εφαρμογής Περιγιάλι- 30.000,00 
 Τσονίμα-Τρεχαντιέρα Κερατέας 
 40 0,00 30-7425.036 Παροχή υπηρεσιών σύνταξης φακέλου για υποβολή πρότασης  5.000,00 
 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης από το ¨Πράσινο Ταμείο¨για τη  
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 χρηματοδότηση από το πρόγραμμα "Δράσεις Περιβαλλοντικού  
 Ισοζυγίου Μέτρο 1 στον άξονα Προτεραιότητας < Αστική  
 Αναζωογόνηση 2017> Σύνθετες αστικές αναπλάσεις" 
 41 0,00 30-7425.037 Παροχή υπηρεσιών Εκπόνησης Επιχερηματικού Σχεδίου και  24.800,00 
 Επιμέλειας Σύνταξης φακέλου για την υποβολή πρότασης στο  
 πλαίσιο της πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  
 "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 
 2020" για την υλοποίηση της Δράσης "Δημιουργική Επανάχρηση 
  Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας" (ανάδειξη των δημοτικών  
 κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών  
 τουριστικής,πολιτιστικής αλλά και επιχειρηματικής  
 42 0,00 35-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός 10.000,00 

 43 0,00 00-8223.001 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών  76.000,00 
 κ.λ.π. 
 44 0,00 00-8231.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 208.690,00 

 45 0,00 00-8242.013 Λοιπές κρατήσεις υπέρ συλλόγου 300,00 

 791.832,16 

4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 46 0,00 00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε  -3.000,00 
 συνέδρια και σεμινάρια 
 47 0,00 00-6434. Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων -3.000,00 

 48 0,00 00-6444. Έξοδα αδελφοποιήσεων -5.000,00 

 49 0,00 10-6142.003 Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων -10.000,00 

 50 0,00 10-6251. Ασφάλιστρα ακινήτων -500,00 
 51 0,00 15-6261.006 Συντήρηση-Επισκευή κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Κερατέας -1.784,00 

 52 0,00 20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές  ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ -20.000,00 

 53 0,00 20-6275.002 Δαπάνες καθαρισμού δημοτικών αφοδευτηρίων -6.000,00 

 54 0,00 20-6681. Υλικά φαρμακείου -1.000,00 

 55 0,00 15-7321.003 Κατασκευή αίθουσας γυμναστικής στο κλειστό γυμναστήριο του  -10.000,00 
 Δημοτικού Σταδίου Κερατέας. 
 56 0,00 15-7425.005 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάδειξη του  -5.000,00 
 Δ.Λαυρεωτικής ως θεματικού τουριστικού προορισμού 
 57 0,00 20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού -6.000,00 
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 58 0,00 20-7131.011 Προμήθεια ιστών φωτισμού -18.600,00 

 59 0,00 20-7321.003 Φωταγ.δημ.κτιρ.- Επέκτ.δικτ.ηλεκτροφ.Δ.Ε. Λαυρίου -21.811,84 

 60 0,00 20-7322.004 Φωταγώγηση πλατειών, πάρκων κ.λ.π.Δ.Ε.Κερατέας -15.000,00 

 61 0,00 20-7322.005 Φωταγώγηση πλατειών,πάρκων κ.λ.π Δ.Ε.Λαυρίου -15.000,00 

 62 0,00 20-7413.004 Μελέτη αξιοποίησης οικιακών βιοαποβλήτων και οικιακών  -5.000,00 
 Δημοτικών και Αγροτικών κλαδεμάτων 
 63 0,00 20-7413.005 Μελέτη επιλογής,οργάνωσης και λειτουργίας Πράσινων Σημείων  -5.000,00 
 Δήμου Λαυρεωτικής 
 64 0,00 20-7413.006 Μελέτη οργάνωσης-διαχείρισης της ανακύκλωσης με διαλογή  -5.000,00 
 στην πηγή στομ Δήμο Λαυρεωτικής σύμφωνα με το ΕΣΔΑ και  
 ΠΕΣΔΑ. 
 65 0,00 20-7413.007 Μελέτη εντοπισμού,καταγραφής και διαχείρισης  -5.000,00 
 ειδικών,επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στο Δήμο  
 Λαυρεωτικής 
 66 0,00 20-7413.008 Μελέτη εντοπισμού, οργάνωσης της διαχείρισης αποβλήτων σε  -500,00 
 μεγάλους παραγωγούς του Δήμου Λαυρεωτικής  
 (βιομηχανίες,λιμένες,αγροτικές κ.τ.λ.) 
 67 0,00 20-7413.009 Μελέτη οργάνωσης και διαχείρισης κινητών Πράσινων Σημείων. -2.000,00 

 68 0,00 30-7411.001 Μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων Αβάθμιας εκπαίδευσης -5.000,00 

 69 0,00 30-7411.002 Μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων Βθμιας εκπαίδευσης -5.000,00 

 70 0,00 30-7411.038 Σύντ.ορ.μελ.αρχιτ.στατ.ηλεκτρ.κτιρ.Θυρ.Γαλ.ΠΑΡΟΝ στον  -5.000,00 
 Αγ.Κων/νο 
 71 0,00 30-7411.039 Μελ.ανάπλασης Παραδοσιακού Οικισμού Κυπριανού -5.000,00 

 72 0,00 30-7411.047 Εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών για την ανέγερση νέου  -5.000,00 
 Νηπιαγωγείου,Δημοτικού και Γυμνασίου Κερατέας. 
 73 0,00 30-7411.048 Μελέτη ανάδειξης-αποκατάστασης των κτιρίων της παλαιάς  -5.000,00 
 Ηλεκτρικής Εταιρείας και του παλαιού Σταθμαρχείου και του  
 περιβάλλοντος χώρου αυτών. 
 74 0,00 30-7411.049 Μελέτη αποκατάστασης κτιρίων εγκαταστάσεων Μεταλλοπλυσίου -5.000,00 

 75 0,00 30-7412.010 Μελέτη διαμόρφωσης- ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων οδών  -5.000,00 
 Κυπρίων Αγωνιστών και Παναγιώτη Πόγκα 
 76 0,00 30-7412.011  -5.200,00 
 Μελέτη αποκατάστασης εγκαταστάσεων(ΦρέαρΣερπιέρη) 
 77 0,00 30-7413.053 Μελ.αποκατάστασης σταθ.τρένου ΦΟΡΟΣ-Θορικός -5.000,00 

 78 0,00 30-7413.066 Μελέτη οριοθέτησης ρέματος (περιοχή Αμάχαιρης Κερατέας) -5.000,00 

 79 0,00 30-7413.073 Μελέτες κολυμβητηρίου της πόλης Κερατέας και εκπόνηση  -5.000,00 
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 τευχών δημοπράτησης 
 80 0,00 30-7413.076 Μελέτη ¨Αποκατάσταση και επισκευή διατηρητέου ¨ΕΥΤΕΡΠΗ¨ -5.000,00 

 81 0,00 30-7421.002 Δαπάνες εφαρμ.σχεδίου πόλης Κερατέας -5.000,00 

 82 0,00 30-7425.028 Παροχή υπηρεσιών τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση  -24.800,00 
 έργων Δ.Λαυρεωτικής 
 -259.195,84 
 

Το αποθεματικό μετά την τρέχουσα αναμόρφωση διαμορφώνεται  στο ποσό των 57.887,94 ευρώ.
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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  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Πρόεδρου, 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 

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

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 5ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 
  

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 57.887,94 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 0115.001 Μισθώματα για εγκατ.σταθμού βασ.κιν.τηλεφωνίας 18.727,96 0,00 

 2 0411. Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 10.500,00 0,00 

 3 0412. Δικαίωμα ενταφιασμού 3.000,00 0,00 

 4 0452. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των  5.000,00 0,00 
 κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών  
 καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 
 5 0469. Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο  240.098,72 0,00 
 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) 
 6 0614. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών  7.547,60 0,00 
 των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης  
 (άρθρο 55 Ν 1946/91) 
 7 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και  35.112,70 0,00 
 ηλεκτροφωτισμού 
 8 4123.001 Φόρος προμηθ.εργολ.ελ.επαγγελματίων 76.000,00 0,00 

 9 4131.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 208.690,00 0,00 

 10 4142.003 Κρατήσεις υπέρ σωματείου 300,00 0,00 

 604.976,98 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 11 0413. Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) -2.000,00 0,00 

 12 0415. Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων -500,00 0,00 
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 13 2118. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων  -5.000,00 0,00 
 επιτηδευματιών 
 14 2119.001 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων -35.112,70 0,00 

 15 2119.005 Έσοδα από αγορά τάφων -6.000,00 0,00 

 16 2119.006 Έσοδα από παράταση χρόνου ταφής -4.000,00 0,00 

 17 2119.010 Τέλος ανακομιδής-Τέλος οστεοφυλακέίου- -1.000,00 0,00 
 οστεοθυρίδας 
 18 2119.012 Μισθ.για εγκατάσταση σταθμού βάσ. κινητής  -18.727,96 0,00 
 τηλεφων. 
 -72.340,66 

 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 19 0,00 00-6031.001 Τακτικές αποδοχές Νομικού Συμβούλου 5.107,71 

 20 0,00 00-6121. Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010,  6.840,00 
 άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 
 21 0,00 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή  253,58 
 συμβιβαστικών πράξεων 
 22 0,00 00-6711.014 Υποχρεω.επιχορηγ.Σχολ.πρωτοβάθμιας επιτροπής ΚΑΠ 7.547,60 

 23 0,00 00-6715.007 Επιχορήγηση Νομικού προσώπου  Θορικός 100.000,00 

 24 0,00 10-6142.005 Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σχεδιασμού  5.000,00 
 ανάπτυξης ευρυζωνικού δικτύου WI-FI Δήμου Λαυρεωτικής 
 25 0,00 10-6462. Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 

 26 0,00 10-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.000,00 

 27 0,00 10-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  25.000,00 
 μέσων 
 28 0,00 15-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και  38.938,31 
 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 
 29 0,00 15-6265.003 Συντήρηση -εγκατάσταση δικτύου καλωδίωσης στο Δημαρχείο  15.000,00 
 Λαυρίου 
 30 0,00 15-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  30.000,00 
 μέσων 
 31 0,00 20-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  15.000,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 32 0,00 20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και  106.024,54 
 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 
 33 0,00 20-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  40.000,00 
 μέσων 
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 34 0,00 30-6051.010 Εργοδοτική   ασφάλ.ΤΕΑΔΥ 130,42 

 35 0,00 30-6262.005 Διαγραμμίσεις οδών και διαβάσεων πεζών 5.000,00 

 36 0,00 30-6462. Δημοσίευση προκηρύξεων 1.200,00 

 37 0,00 30-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  25.000,00 
 μέσων 
 38 0,00 35-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  7.000,00 
 μέσων 
 39 0,00 30-7413.025 Κτηματογράφηση-πολεοδόμηση -πράξη εφαρμογής Περιγιάλι- 30.000,00 
 Τσονίμα-Τρεχαντιέρα Κερατέας 
 40 0,00 30-7425.036 Παροχή υπηρεσιών σύνταξης φακέλου για υποβολή πρότασης  5.000,00 
 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης από το ¨Πράσινο Ταμείο¨για τη  
 χρηματοδότηση από το πρόγραμμα "Δράσεις Περιβαλλοντικού  
 Ισοζυγίου Μέτρο 1 στον άξονα Προτεραιότητας < Αστική  
 Αναζωογόνηση 2017> Σύνθετες αστικές αναπλάσεις" 
 41 0,00 30-7425.037 Παροχή υπηρεσιών Εκπόνησης Επιχερηματικού Σχεδίου και  24.800,00 
 Επιμέλειας Σύνταξης φακέλου για την υποβολή πρότασης στο  
 πλαίσιο της πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  
 "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 
 2020" για την υλοποίηση της Δράσης "Δημιουργική Επανάχρηση 
  Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας" (ανάδειξη των δημοτικών  
 κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών  
 τουριστικής,πολιτιστικής αλλά και επιχειρηματικής  
 42 0,00 35-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός 10.000,00 

 43 0,00 00-8223.001 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών  76.000,00 
 κ.λ.π. 
 44 0,00 00-8231.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 208.690,00 

 45 0,00 00-8242.013 Λοιπές κρατήσεις υπέρ συλλόγου 300,00 

 791.832,16 

 4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 46 0,00 00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε  -3.000,00 
 συνέδρια και σεμινάρια 
 47 0,00 00-6434. Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων -3.000,00 

 48 0,00 00-6444. Έξοδα αδελφοποιήσεων -5.000,00 

 49 0,00 10-6142.003 Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων -10.000,00 

 50 0,00 10-6251. Ασφάλιστρα ακινήτων -500,00 
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 51 0,00 15-6261.006 Συντήρηση-Επισκευή κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Κερατέας -1.784,00 

 52 0,00 20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές  ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ -20.000,00 

 53 0,00 20-6275.002 Δαπάνες καθαρισμού δημοτικών αφοδευτηρίων -6.000,00 

 54 0,00 20-6681. Υλικά φαρμακείου -1.000,00 

 55 0,00 15-7321.003 Κατασκευή αίθουσας γυμναστικής στο κλειστό γυμναστήριο του  -10.000,00 
 Δημοτικού Σταδίου Κερατέας. 
 56 0,00 15-7425.005 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάδειξη του  -5.000,00 
 Δ.Λαυρεωτικής ως θεματικού τουριστικού προορισμού 
 57 0,00 20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού -6.000,00 

 58 0,00 20-7131.011 Προμήθεια ιστών φωτισμού -18.600,00 

 59 0,00 20-7321.003 Φωταγ.δημ.κτιρ.- Επέκτ.δικτ.ηλεκτροφ.Δ.Ε. Λαυρίου -21.811,84 

 60 0,00 20-7322.004 Φωταγώγηση πλατειών, πάρκων κ.λ.π.Δ.Ε.Κερατέας -15.000,00 

 61 0,00 20-7322.005 Φωταγώγηση πλατειών,πάρκων κ.λ.π Δ.Ε.Λαυρίου -15.000,00 

 62 0,00 20-7413.004 Μελέτη αξιοποίησης οικιακών βιοαποβλήτων και οικιακών  -5.000,00 
 Δημοτικών και Αγροτικών κλαδεμάτων 
 63 0,00 20-7413.005 Μελέτη επιλογής,οργάνωσης και λειτουργίας Πράσινων Σημείων  -5.000,00 
 Δήμου Λαυρεωτικής 
 64 0,00 20-7413.006 Μελέτη οργάνωσης-διαχείρισης της ανακύκλωσης με διαλογή  -5.000,00 
 στην πηγή στομ Δήμο Λαυρεωτικής σύμφωνα με το ΕΣΔΑ και  
 ΠΕΣΔΑ. 
 65 0,00 20-7413.007 Μελέτη εντοπισμού,καταγραφής και διαχείρισης  -5.000,00 
 ειδικών,επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στο Δήμο  
 Λαυρεωτικής 
 66 0,00 20-7413.008 Μελέτη εντοπισμού, οργάνωσης της διαχείρισης αποβλήτων σε  -500,00 
 μεγάλους παραγωγούς του Δήμου Λαυρεωτικής  
 (βιομηχανίες,λιμένες,αγροτικές κ.τ.λ.) 
 67 0,00 20-7413.009 Μελέτη οργάνωσης και διαχείρισης κινητών Πράσινων Σημείων. -2.000,00 

 68 0,00 30-7411.001 Μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων Αβάθμιας εκπαίδευσης -5.000,00 

 69 0,00 30-7411.002 Μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων Βθμιας εκπαίδευσης -5.000,00 

 70 0,00 30-7411.038 Σύντ.ορ.μελ.αρχιτ.στατ.ηλεκτρ.κτιρ.Θυρ.Γαλ.ΠΑΡΟΝ στον  -5.000,00 
 Αγ.Κων/νο 
 71 0,00 30-7411.039 Μελ.ανάπλασης Παραδοσιακού Οικισμού Κυπριανού -5.000,00 

 72 0,00 30-7411.047 Εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών για την ανέγερση νέου  -5.000,00 
 Νηπιαγωγείου,Δημοτικού και Γυμνασίου Κερατέας. 
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 73 0,00 30-7411.048 Μελέτη ανάδειξης-αποκατάστασης των κτιρίων της παλαιάς  -5.000,00 
 Ηλεκτρικής Εταιρείας και του παλαιού Σταθμαρχείου και του  
 περιβάλλοντος χώρου αυτών. 
 74 0,00 30-7411.049 Μελέτη αποκατάστασης κτιρίων εγκαταστάσεων Μεταλλοπλυσίου -5.000,00 

 75 0,00 30-7412.010 Μελέτη διαμόρφωσης- ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων οδών  -5.000,00 
 Κυπρίων Αγωνιστών και Παναγιώτη Πόγκα 
 76 0,00 30-7412.011  -5.200,00 
 Μελέτη αποκατάστασης εγκαταστάσεων(ΦρέαρΣερπιέρη) 
 77 0,00 30-7413.053 Μελ.αποκατάστασης σταθ.τρένου ΦΟΡΟΣ-Θορικός -5.000,00 

 78 0,00 30-7413.066 Μελέτη οριοθέτησης ρέματος (περιοχή Αμάχαιρης Κερατέας) -5.000,00 

 79 0,00 30-7413.073 Μελέτες κολυμβητηρίου της πόλης Κερατέας και εκπόνηση  -5.000,00 
 τευχών δημοπράτησης 
 80 0,00 30-7413.076 Μελέτη ¨Αποκατάσταση και επισκευή διατηρητέου ¨ΕΥΤΕΡΠΗ¨ -5.000,00 

 81 0,00 30-7421.002 Δαπάνες εφαρμ.σχεδίου πόλης Κερατέας -5.000,00 

 82 0,00 30-7425.028 Παροχή υπηρεσιών τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση  -24.800,00 
 έργων Δ.Λαυρεωτικής 
 -259.195,84 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 532.636,32 532.636,32 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 57.887,94 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  57.887,94 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 604.976,98 
  ΕΣΟΔΑ (-) : -72.340,66 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 791.832,16 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -259.195,84 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 57.887,94 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :
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Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την τρέχουσα τροποποίηση, διαμορφώνεται στο ποσό 
των 57.887,94 ευρώ. 

 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 για 
την πληρωμή δαπανών μέσω πάγιας προκαταβολής 
Αρ. Απόφ.: 379/2017 

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 πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 για την πληρωμή δαπανών μέσω πάγιας 

προκαταβολής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 
21691/23.11.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.41/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής έγινε η 

σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2017, ο ορισμός υπολόγου 

υπαλλήλου για τη διαχείρισή της και καθορίστηκαν οι ΚΑ δαπανών σε βάρος των οποίων θα επιτρέπονται 

οι πληρωμές από την πάγια προκαταβολή. 

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. 

Προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα κατά την καταχώρηση των τιμολογίων που 

πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, κρίνεται αναγκαία η εκ των προτέρων διάθεση πιστώσεων και 

η δέσμευση ποσών σε βάρος των ΚΑ για τους οποίους μπορούν να πραγματοποιούνται δαπάνες, 

σύμφωνα με την αριθμ.41/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων σε 

βάρος των ΚΑ δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, όπως 

αναφέρονται κατωτέρω: 

Κ.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 
00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 500,00 € 
10-6261.001 Συντήρηση & Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Λαυρίου 600,00 € 
10-6261.002 Συντήρηση & Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας 600,00 € 
10-6613 Προμήθεια εντύπων υλικών μηχανογράφησης 300,00 € 
20-6262.003 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Αγίου Κωνσταντίνου 500,00 € 
20-7135.006  Λοιπός εξοπλισμός 300,00 € 
20-7412.002 Ηλεκτρολογικές εργασίες 300,00 € 
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30-6261.004 Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 500,00 € 
30-6261.005 Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 500,00 € 
30-6262.002 Συντήρηση – επισκευή παιδικών χαρών Λαυρίου 500,00 € 
30-6262.007 Συντήρηση & Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Λαυρίου 500,00 € 
30-6414.002 Μεταφορές εν γένει 500,00 € 
30-7333.007 Συντήρηση & Επισκευή οδικού δικτύου Λαυρίου  500,00 € 
35-6264  Συντήρηση & Επισκευή λοιπών μηχανημάτων 200,00 € 
45-6261.001 Συντήρηση – επισκευή Νεκροταφείων Λαυρίου – Λεγραινών 500,00 € 
45-6261.002 Συντήρηση – επισκευή Νεκροταφείων Κερατέας – Πλάκας 500,00 € 

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 υπ’ αριθμ.41/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− την αριθμ. πρωτ: 21691/23.11.2017 εισήγηση  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, για 
την πληρωμή δαπανών μέσω πάγιας προκαταβολής, όπως αναφέρονται ακολούθως: 

Κ.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 
00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 500,00 € 
10-6261.001 Συντήρηση & Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Λαυρίου 600,00 € 
10-6261.002 Συντήρηση & Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας 600,00 € 
10-6613 Προμήθεια εντύπων υλικών μηχανογράφησης 300,00 € 
20-6262.003 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Αγίου Κωνσταντίνου 500,00 € 
20-7135.006  Λοιπός εξοπλισμός 300,00 € 
20-7412.002 Ηλεκτρολογικές εργασίες 300,00 € 
30-6261.004 Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 500,00 € 
30-6261.005 Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 500,00 € 
30-6262.002 Συντήρηση – επισκευή παιδικών χαρών Λαυρίου 500,00 € 
30-6262.007 Συντήρηση & Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Λαυρίου 500,00 € 
30-6414.002 Μεταφορές εν γένει 500,00 € 
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30-7333.007 Συντήρηση & Επισκευή οδικού δικτύου Λαυρίου  500,00 € 
35-6264  Συντήρηση & Επισκευή λοιπών μηχανημάτων 200,00 € 
45-6261.001 Συντήρηση – επισκευή Νεκροταφείων Λαυρίου – Λεγραινών 500,00 € 
45-6261.002 Συντήρηση – επισκευή Νεκροταφείων Κερατέας – Πλάκας 500,00 € 
 Σύνολο 7.300,00 € 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο 
«παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα 
της τοπικής οικονομίας του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 380/2017 

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 ‘‘παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 

επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας του Δήμου Λαυρεωτικής’’», έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

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

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ.146/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε 
η 4η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και προστέθηκε ο ΚΑ 
δαπανών 15-7425.004 ποσού 5.000,00 ευρώ. 

− Το από 20.11.2017 τεύχος προδιαγραφών του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & 
Πληροφορικής, με τίτλο «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επιχειρηματικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας του Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 
24.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ002295040 2017 11 24. 

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 209 του Ν.3463/06, 

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

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

− το από 20.11.2017 τεύχος προδιαγραφών του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & 
Πληροφορικής 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 24.800,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα της τοπικής 
οικονομίας του Δήμου Λαυρεωτικής». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 5.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-7425.004 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017. Το υπόλοιπο ποσό των 19.800,00 ευρώ, θα βαρύνει 
τον αντίστοιχο ΚΑ δαπανών του οικονομικού έτους 2018. 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο 
«παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εξειδίκευση δράσεων ανάδειξης του Δήμου 
Λαυρεωτικής ως Έξυπνης Πόλης» 
Αρ. Απόφ.: 381/2017 

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 ‘‘παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εξειδίκευση 

δράσεων ανάδειξης του Δήμου Λαυρεωτικής ως Έξυπνης Πόλης’’», 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. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 31 από 42 

− Την υπ’ αριθμ.146/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε 
η 4η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και προστέθηκε ο ΚΑ 
δαπανών 15-7425.003 ποσού 5.000,00 ευρώ. 

− Το από 20.11.2017 τεύχος προδιαγραφών του Γραφείου Τεχνολογιών, Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών με τίτλο «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εξειδίκευση δράσεων ανάδειξης του 
Δήμου Λαυρεωτικής ως ‘’Έξυπνης Πόλης’’», προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ002294931 2017 11 24. 

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 από 20.11.2017 τεύχος προδιαγραφών του Γραφείου Τεχνολογιών, Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 24.800,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εξειδίκευση δράσεων ανάδειξης του Δήμου Λαυρεωτικής ως ‘’Έξυπνης 
Πόλης’’». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 5.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-7425.003 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017. Το υπόλοιπο ποσό των 19.800,00 ευρώ, θα βαρύνει 
τον αντίστοιχο ΚΑ δαπανών του οικονομικού έτους 2018. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας υλικών για 
την αποκατάσταση της λειτουργίας των σιντριβανιών των Δημοτικών Ενοτήτων Κερατέας και 
Λαυρίου 
Αρ. Απόφ.: 382/2017 

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 υλικών για την αποκατάσταση της λειτουργίας των 

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

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ.146/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε 
η 4η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και ενισχύθηκαν οι ΚΑ 
δαπανών 30-6262.009 και 30-6262.010. 

− Την υπ’ αριθμ. 135/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «προμήθεια 
υλικών για την αποκατάσταση της λειτουργίας των σιντριβανιών των Δημοτικών Ενοτήτων Λαυρεωτικής 
και Κερατέας», προϋπολογισμού δαπάνης 3.386,44 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), η 
οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ002307676. 

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. 135/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 3.386,44 ευρώ για την ανάθεση της προμήθειας υλικών για την 
αποκατάσταση της λειτουργίας των σιντριβανιών των Δημοτικών Ενοτήτων Λαυρεωτικής και Κερατέας. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 2.046,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6262.009 και ποσού 1.340,44 ευρώ σε 
βάρος του ΚΑ 30-6262.010 του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής συνολικού 
ποσού 11.967,93 ευρώ για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ 
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Αρ. Απόφ.: 383/2017 
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 
«έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής συνολικού ποσού 11.967,93 ευρώ για την πληρωμή 

της ΔΕΔΔΗΕ». 

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 η γίνει η καταβολή του ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ, το αφορά επέκταση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού και αντικατάσταση φωτιστικών σε σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης σημασίας για την 
ασφάλεια των δημοτών και εν συνεχεία να γίνει η απόδοση μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους. 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 κατωτέρω: 
Με την αριθμ. πρωτ: 21714/23.11.2017 εισήγησή του, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ 

Εφαρμογών & Συγκοινωνιών, αιτείται την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής συνολικού 
ποσού 928,76 ευρώ, προς τη ΔΕΔΔΗΕ για την εξόφληση των κάτωθι παροχών: 

1. Α.Π. 16416679: τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας 
2. Α.Π. 16416680: τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας 
3. Α.Π. 16416669: τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή Μητροπίσι Κερατέας 
4. Α.Π. 16416671: τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή Ρουτζέρι Κερατέας 
5. Α.Π. 16417019: τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή Άγιος Γεράσιμος Λαυρίου 
6. Α.Π. 16416484: τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή Διψέλιζα Κερατέας 
7. Α.Π. 16416960: τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή Καπό Κερατέας 
Επιπλέον, με την αριθμ. πρωτ: 21858/27.11.2017 εισήγησή του, αιτείται την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής ποσού 11.039,17 ευρώ προς τη ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση του δημοτικού 
φωτισμού και την αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών με φωτιστικά νατρίου στην Τοπική Κοινότητα 
Αγίου Κωνσταντίνου. 
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Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ανέφερε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η συνολική δαπάνη 

για τις ανωτέρω εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 11.967,93 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 χρηματικών 
ενταλμάτων προπληρωμής ποσού: 

(α) 784,92 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.002 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Κερατέας»,  

(β) ποσού 143,84 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.003 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση 
δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Λαυρίου»  

(γ) ποσού 11.039,97 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6262.009 με τίτλο: «συντήρηση η/μ εγκαταστάσεων 
και εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου» 

του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 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 

− Τις αριθμ. πρωτ: 21714/23.11.2017 και 21858/27.11.2017 εισηγήσεις του Προϊσταμένου του 
Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών & Συγκοινωνιών  

− 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:  
(ι) 784,92 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.002 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Κερατέας»,  
(ιι) ποσού 143,84 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.003 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση 
δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Λαυρίου»  
(ιιι) ποσού 11.039,97 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6262.009 με τίτλο: «συντήρηση η/μ εγκαταστάσεων και 
εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου» 
του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017  
και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου 
του Δήμου, Λιούμη Ευάγγελου, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγου – Μηχανικού, με βαθμό Γ’, για την πληρωμή της 
ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να η γίνει σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης εγκαταστάσεων εντός 
των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής.  
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Β. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 
20.12.2017. 
Γ. Η απόδοση των 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 (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση της πραγματοποίησης δαπανών για τις αποδοχές 
προσωπικού, κρατήσεις και απόδοση κρατήσεων, που έχουν εγγραφεί στην 4η αναμόρφωση 
του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 
Αρ. Απόφ.: 384/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έγκρισης της πραγματοποίησης δαπανών για τις αποδοχές προσωπικού, κρατήσεις και απόδοση 

κρατήσεων, που έχουν εγγραφεί στην 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2017». 
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

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

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

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

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

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
αφού πρόκειται για δαπάνες που αφορούν μισθοδοσία προσωπικού, εργοδοτικές εισφορές και 
απόδοση κρατήσεων. 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 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.146/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε 
η 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017. 

− Την από 06.11.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία 
αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 158 του Ν. 3463/06: 

«5. Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του 
Δήμου ή της Κοινότητας είτε αρχικά είτε ύστερα από αναμόρφωση, διατίθενται, χωρίς να απαιτείται 
απόφαση οποιουδήποτε οργάνου, για την πληρωμή δαπανών που αφορούν: 

α) Αποδοχές κάθε είδους προσωπικού. 

β) Έξοδα παράστασης. 

γ) Μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις υπηρεσίες του Δήμου ή της Κοινότητας. 
δ) Εισφορές για τη μισθοδοσία των ελεγκτών εσόδων - εξόδων και των εισπρακτόρων Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

ε) Έξοδα κίνησης εισπρακτόρων. 

στ) Εισφορές που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 περ. ιγ΄.» 

Β. Στο αποφασιστικό μέρος της υπ' αριθμόν 245/8-10-2015 πράξης του κλιμακίου του Ι Τμήματος του 

Ελ. Συνεδρίου αναφέρετε οτι : 

"ο ισχυρισμός του …… ότι εν προκειμένω δεν απαιτείτο απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 
δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ.5 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων «Πιστώσεις 
που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου … 
διατίθενται, χωρίς να απαιτείται απόφαση οποιουδήποτε οργάνου, για την πληρωμή δαπανών 
που αφορούν: α) Αποδοχές κάθε είδους προσωπικού…», είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Και 

τούτο διότι, η διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις των παρ. 3, 4 και 
5 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Δ.Κ.), αφού αυτές δεν αφορούν το ζήτημα 
της έκδοσης ή μη αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για τις δαπάνες των Δήμων (και κατ’ 

επέκταση των νομικών τους προσώπων) αλλά, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παρ. 1 του β.δ/τος 

17.5/15.6.1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114), την 
έκδοση ή μη αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα για την εκτέλεση (εκκαθάριση, ενταλματοποίηση, 

πληρωμή) των δαπανών τους, που ακολουθεί την οικεία διαδικασία ανάληψης (Ε.Σ. Kλ.Πρ.Ελ.Δαπ. στο 

Ι Τμ. 16/2014, 259/2013). 

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω απόφαση (που δεν αποτελεί άμεση πηγή 

δικαίου αλλά ούτε και συντελεί στη διαμόρφωση δικαίου αλλά μπορεί να θεωρηθεί ως έμμεση πηγή 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 37 από 42 

δικαίου - νομολογία) απαιτείται η έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ακόμη και για την 

μισθοδοσία του προσωπικού, τις κρατήσεις και τα έξοδα παράστασης των αιρετών. 

Γ. Στις παραγράφους 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 αναφέρετε οτι: 

«2. α. Προκειμένου να αναληφθεί έγκυρα οποιαδήποτε υποχρέωση ή να εκτελεσθεί οποιαδήποτε δαπάνη 

από τους φορείς του άρθρου 1, εκδίδεται από το διατάκτη ή το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο 

σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση και εγκρίνεται, 

όσον αφορά στους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, η πραγματοποίηση της δαπάνης (δημοσιονομική 

δέσμευση). 

β. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το 

αρμόδιο όργανο του φορέα. 

3. Κατ’ εξαίρεση για δαπάνες που πραγματοποιούνται εκτάκτως, καθώς και για τις λοιπές δαπάνες 
του άρθρου 9 του παρόντος, η δέσμευση των σχετικών πιστώσεων διενεργείται κατά τις διατάξεις 
του άρθρου αυτού.» 

ενώ στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ανωτέρω Π.Δ. αναφέρετε οτι: 

«1. Δαπάνες τακτικών αποδοχών, συντάξεων, εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους, ασφαλιστικών και 

προνοιακών παροχών, καθώς και δαπάνες πάγιου χαρακτήρα (ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, 

επικοινωνιών, μισθωμάτων, κοινοχρήστων κ.λπ.) αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό των 
εγγεγραμμένων πιστώσεων με αποφάσεις που εκδίδονται αμέσως μετά την έναρξη του 
οικονομικού έτους. Ειδικά: αα) για τις δαπάνες εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους, ο χρόνος έναρξης 

ισχύος του προηγούμενου εδαφίου, όσον αφορά την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, 

καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και ββ) οι δαπάνες για μισθώματα ακινήτων που 

χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο, αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό αυτών με πίνακες 

που καταρτίζονται από τους διατάκτες, βάσει των σχετικών μισθωτικών συμβάσεων». 

Δ. Στην υπ' αριθ. πρωτ.: 2/100018/0026 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους με θέμα 

«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή 

οδηγιών» (κεφάλαιο με τίτλο «Επί των άρθρων 9 και 14» - σελ. 17) αναφέρετε ότι: 

«Οι δαπάνες για αποδοχές, συντάξεις, εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και οι δαπάνες πάγιου 

χαρακτήρα (όπως ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, επικοινωνιών, μισθωμάτων, κοινοχρήστων) 

αναλαμβάνονται με την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για ολόκληρο το ποσό των 

εγγεγραμμένων πιστώσεων από την έναρξη του οικονομικού έτους. Διευκρινίζεται ότι, για τις ανωτέρω 
δαπάνες, δεν απαιτείται τεκμηριωμένο αίτημα από το διατάκτη, καθώς η εν λόγω υποχρέωση 
προκύπτει ευθέως από τις κείμενες διατάξεις. 
Σε κάθε περίπτωση όμως δεν αναιρείται η υποχρέωση που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 
2β του άρθρου 2 του κοινοποιούμενου πδ.» 
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Κατά συνέπεια για τις αποδοχές προσωπικού και τις κρατήσεις μπορεί να μην απαιτείται τεκμηριωμένο 

αίτημα του διατάκτη αλλά απαιτείται να προηγηθεί της ΑΑΥ η απόφαση έγκρισης της πραγματοποίησης 

της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα. 

Ε. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 η 

Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό 

συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 

προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 

περιπτώσεις. 

ΣΤ. Στην τέταρτη αναμόρφωση  προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής Οικονομικού έτους 

2017 έχουν εγγραφεί οι κάτωθι πιστώσεις: 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 
00-6053.008 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 425,91 € 

00-6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, 
άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 386,75 € 

00-6312.001 Φόρος ακινήτων 2.333,14 € 
00-6312.002 Φόρος Εισοδήματος 42.862,99 € 

00-6492 
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 
συμβιβαστικών πράξεων (Διαταγή Πληρωμής 22/2017 
Ειρηνοδικείου Λαυρίου για Λιάπη Γεώργιο) 8.825,42 € 

00-6492 
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 
συμβιβαστικών πράξεων (Διαταγή Πληρωμής 23/2017 
Ειρηνοδικείου Λαυρίου για Σπυρόπουλοι – Μιχαηλίδη Ο.Ε. ) 10.165,88 € 

10-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 27.655,08 € 
10-6051.004 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ τακτικού προσωπικού-υγειονομικό 380,18 € 
10-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  με σύμβ. αορίστου Χρόνου 8.181,15 € 
15-6011.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 9.559,98 € 
15-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλ. Πρόγραμ. Βοήθεια στο σπίτι 431,25 € 
15-6021.003 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Σχολείων 3.120,00 € 

15-6041.007 Τακτικές αποδοχές προσωπικού δομής ¨Παροχή Συσσιτίου Δήμου 
Λαυρεωτικής¨ 7.607,00 € 

15-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ 399,64 € 
15-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές  ΤΕΑΔΥ 19,10 € 
15-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ από πρόγρ. Βοήθεια στο σπίτι 272,65 € 
15-6052.002 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ καθαριστριών σχολείων 1.329,00 € 

15-6054.005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού δομής ¨Παροχή συσσιτίου 
Δήμου Λαυρεωτικής¨ 2.013,98 € 

15-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 25.000,00 € 

15-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές 
τους υπηρεσίες 20.000,00 € 

20-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ τακτικού προσωπικού 167,32 € 
20-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 3.339,18 € 
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20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 109.078,29 € 

30-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές 
τους υπηρεσίες 25.000,00 € 

45-6051.002 Εργοδοτικές Εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 40,28 € 
70-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων-πυρασφάλεια 5.394,99 € 
70-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  εκτάκτου προσωπικού 770,80 € 

00-8115.002 Αποπληρωμή οφειλών σε τρίτους ασφαλιστικά ταμεία κ.λ.π.για 
ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ 2.125,38 € 

00-8115.003 Αποπλ.σε τρίτους Δημ.ασφαλ.ταμεία για ΕΝΕΛ 2.074,86 € 
00-8221.001 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών 82.030,15 € 

30-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών (Διαταγή 
Πληρωμής 4/2017 Ειρηνοδικείου Λαυρίου για Λιάπη Γεώργιο) 8.759,37 € 

30-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών (Διαταγή 
Πληρωμής 20/2017 Ειρηνοδικείου Λαυρίου για Γαϊτανάρο Χρήστο) 13.094,70 € 

30-8117.001 
Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών (Διαταγή 
Πληρωμής 3/2017 Ειρηνοδικείου Λαυρίου για Σπυρόπουλοι – 
Μιχαηλίδη Ο.Ε.)  10.771,71 € 

30-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών (Διαταγή 
Πληρωμής 42/2016 Ειρηνοδικείου Λαυρίου για Δούνη Νικόλαο) 7.111,17 € 

10-6654.001 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 542,30 € 
 ΣΥΝΟΛΟΝ 441.269,60  € 

               
Μετά την έγκριση της τέταρτης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού  Έτους 2017 του Δήμου 

Λαυρεωτικής με την υπ΄ αριθμ. 146/ 29-09-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Λαυρεωτικής εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Λαυρεωτικής την έγκριση των 

δαπανών που αναφέρονται στον ως άνω πίνακα προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθούν οι αντίστοιχές 

Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων για να δεσμευθεί ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων 

πιστώσεων του προϋπολογισμό δαπανών έτους 2017, 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 209 του Ν.3463/06, 

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

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

− την από 06.11.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
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την έγκριση των δαπανών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, προκειμένου στην συνέχεια να 
εκδοθούν οι αντίστοιχές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων για να δεσμευθεί ολόκληρο το ποσό των 
εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμό δαπανών έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016. 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 
00-6053.008 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 425,91 € 

00-6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, 
άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 386,75 € 

00-6312.001 Φόρος ακινήτων 2.333,14 € 
00-6312.002 Φόρος Εισοδήματος 42.862,99 € 

00-6492 
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 
συμβιβαστικών πράξεων (Διαταγή Πληρωμής 22/2017 
Ειρηνοδικείου Λαυρίου για Λιάπη Γεώργιο) 8.825,42 € 

00-6492 
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 
συμβιβαστικών πράξεων (Διαταγή Πληρωμής 23/2017 
Ειρηνοδικείου Λαυρίου για Σπυρόπουλοι – Μιχαηλίδη Ο.Ε. ) 10.165,88 € 

10-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 27.655,08 € 
10-6051.004 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ τακτικού προσωπικού-υγειονομικό 380,18 € 
10-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  με σύμβ. αορίστου Χρόνου 8.181,15 € 
15-6011.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 9.559,98 € 
15-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλ. Πρόγραμ. Βοήθεια στο σπίτι 431,25 € 
15-6021.003 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Σχολείων 3.120,00 € 

15-6041.007 Τακτικές αποδοχές προσωπικού δομής ¨Παροχή Συσσιτίου Δήμου 
Λαυρεωτικής¨ 7.607,00 € 

15-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ 399,64 € 
15-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές  ΤΕΑΔΥ 19,10 € 
15-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ από πρόγρ. Βοήθεια στο σπίτι 272,65 € 
15-6052.002 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ καθαριστριών σχολείων 1.329,00 € 

15-6054.005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού δομής ¨Παροχή συσσιτίου 
Δήμου Λαυρεωτικής¨ 2.013,98 € 

15-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 25.000,00 € 

15-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές 
τους υπηρεσίες 20.000,00 € 

20-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ τακτικού προσωπικού 167,32 € 
20-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 3.339,18 € 

20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 109.078,29 € 

30-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές 
τους υπηρεσίες 25.000,00 € 

45-6051.002 Εργοδοτικές Εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 40,28 € 
70-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων-πυρασφάλεια 5.394,99 € 
70-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  εκτάκτου προσωπικού 770,80 € 

00-8115.002 Αποπληρωμή οφειλών σε τρίτους ασφαλιστικά ταμεία κ.λ.π.για 
ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ 2.125,38 € 

00-8115.003 Αποπλ.σε τρίτους Δημ.ασφαλ.ταμεία για ΕΝΕΛ 2.074,86 € 
00-8221.001 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών 82.030,15 € 
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30-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών (Διαταγή 
Πληρωμής 4/2017 Ειρηνοδικείου Λαυρίου για Λιάπη Γεώργιο) 8.759,37 € 

30-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών (Διαταγή 
Πληρωμής 20/2017 Ειρηνοδικείου Λαυρίου για Γαϊτανάρο Χρήστο) 13.094,70 € 

30-8117.001 
Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών (Διαταγή 
Πληρωμής 3/2017 Ειρηνοδικείου Λαυρίου για Σπυρόπουλοι – 
Μιχαηλίδη Ο.Ε.)  10.771,71 € 

30-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών (Διαταγή 
Πληρωμής 42/2016 Ειρηνοδικείου Λαυρίου για Δούνη Νικόλαο) 7.111,17 € 

10-6654.001 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού  542,30 € 
 ΣΥΝΟΛΟΝ 441.269,60 € 

 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση 
της υπηρεσίας με τίτλο «εργασίες συντήρησης πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.: 385/2017 

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

πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Κερατέας’’». 

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

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

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

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

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

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
προκειμένου να γίνει η ανάθεση της εργασίας, η οποία αφορά αντικατάσταση φθαρμένων πλακών σε 
σημεία εντός της πόλης της Κερατέας που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης. 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 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.  
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− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 21654/23.11.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
την ανάγκη συντήρησης των πεζοδρομίων εντός του ρυμοτομικού σχεδίου στη Δ.Ε. Κερατέας. 

− Την υπ’ αριθμ. 134/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «εργασίες 
συντήρησης πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Κερατέας», προϋπολογισμού δαπάνης 24.552,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ002306659 2017 11 27. 

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: 21654/23.11.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 134/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 24.552,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «εργασίες 
συντήρησης πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Κερατέας». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 24.552,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6262.015 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, με τίτλο «συντήρηση - επισκευή πεζοδρομίων πόλεως 
Κερατέας».  
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο Πρόεδρος  
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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