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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 

 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  3 0 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 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 8 Δεκεμβρίου 2017 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 14:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 04.12.2017 
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 την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο 
«εκρίζωση πρέμνων για νέες φυτεύσεις στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.: 386/2017 

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 ‘‘εκρίζωση πρέμνων για νέες φυτεύσεις στη Δημοτική Ενότητα 

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 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 
εγκρίθηκε η 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 και 
προστέθηκε ο ΚΑ δαπανών 35-6262.016, ποσού 5.000,00 ευρώ. 

− Την υπ’ αριθμ. 125/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «εκρίζωση 
πρέμνων για νέες φυτεύσεις στη Δ.Ε. Κερατέας», προϋπολογισμού δαπάνης 4.979,84 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ002303717 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. 125/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 4.979,84 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «εκρίζωση 
πρέμνων για νέες φυτεύσεις στη Δ.Ε. Κερατέας». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 4.979,84 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6262.016 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο 
«ψεκασμός πεύκων για την καταπολέμηση της πιτυοκάμπιας στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.: 387/2017 

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 ‘‘ψεκασμός πεύκων για την καταπολέμηση της πιτυοκάμπιας 

στη Δημοτική Ενότητα 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 
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Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

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

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

− Την υπ’ αριθμ. 146/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 
εγκρίθηκε η 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 και 
προστέθηκε ο ΚΑ δαπανών 35-6262.009, ποσού 3.500,00 ευρώ. 

− Την υπ’ αριθμ. 128/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ψεκασμός 
πεύκων για την καταπολέμηση της πιτυοκάμπιας  στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας», προϋπολογισμού 
δαπάνης 3.496,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 
ΑΔΑΜ: 17REQ002305290 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. 128/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 3.496,80 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ψεκασμός 
πεύκων για την καταπολέμηση της πιτυοκάμπιας  στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 3.496,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6262.009 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο 
«εκρίζωση πρέμνων για νέες φυτεύσεις στη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου» 
Αρ. Απόφ.: 388/2017 
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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 ‘‘εκρίζωση πρέμνων για νέες φυτεύσεις στη Δημοτική Ενότητα 

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. 146/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 
εγκρίθηκε η 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 και 
προστέθηκε ο ΚΑ δαπανών 35-6262.015, ποσού 5.000,00 ευρώ. 

− Την υπ’ αριθμ. 126/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «εκρίζωση 
πρέμνων για νέες φυτεύσεις στη Δ.Ε. Λαυρίου», προϋπολογισμού δαπάνης 4.993,48 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ002304918 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. 126/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 4.993,48 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «εκρίζωση 
πρέμνων για νέες φυτεύσεις στη Δ.Ε. Λαυρίου». 
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(β) διαθέτει πίστωση ποσού 4.993,48 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6262.015 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο 
«ψεκασμός πεύκων για την καταπολέμηση της πιτυοκάμπιας στη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου» 
Αρ. Απόφ.: 389/2017 

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 ‘‘ψεκασμός πεύκων για την καταπολέμηση της πιτυοκάμπιας 

στη Δημοτική Ενότητα 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. 146/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 
εγκρίθηκε η 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 και 
προστέθηκε ο ΚΑ δαπανών 35-6262.008, ποσού 3.500,00 ευρώ. 

− Την υπ’ αριθμ. 127/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ψεκασμός 
πεύκων για την καταπολέμηση της πιτυοκάμπιας  στη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου», προϋπολογισμού 
δαπάνης 3.496,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 
ΑΔΑΜ: 17REQ002305120 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,  
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− την υπ’ αριθμ. 127/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 3.496,80 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ψεκασμός 
πεύκων για την καταπολέμηση της πιτυοκάμπιας  στη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 3.496,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6262.008 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας εργαλείων 
για τον εξοπλισμό της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 390/2017 

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 εργαλείων για τον εξοπλισμό της Υπηρεσίας 

Ηλεκτροφωτισμού 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. 138/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «προμήθεια 
εργαλείων για τον εξοπλισμό της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λαυρεωτικής», 
προϋπολογισμού δαπάνης 993,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 

− Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ δαπανών 30-
7135.015 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

Η Οικονομική Επιτροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 
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− τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06, 

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

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

− την υπ’ αριθμ. 138/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 993,50 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας εργαλείων για τον 
εξοπλισμό της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λαυρεωτικής. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 993,50 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7135.015 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο 
«εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων Νεκροταφείου Λαυρίου» 
Αρ. Απόφ.: 391/2017 

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 ‘‘εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων Νεκροταφείου 

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 αριθμ. πρωτ: 21147/17.11.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την 
ανάγκη τοποθέτησης σιδηρών κιγκλιδωμάτων στο Δημοτικό Νεκροταφείο Λαυρίου. 

− Την υπ’ αριθμ. 139/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «εργασίες 
τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων Νεκροταφείου Λαυρίου», προϋπολογισμού δαπάνης 7.985,60 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ002335490 2017 12 01. 
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− Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ δαπανών 45-
6261.001 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

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

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

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

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

− την αριθμ. πρωτ: 21147/17.11.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 139/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 7.985,60 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «εργασίες 
τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων Νεκροταφείου Λαυρίου». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 7.985,60 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 45-6261.001 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο 
«συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου» 
Αρ. Απόφ.: 392/2017 

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 ‘‘συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Αγίου 

Κωνσταντίνου’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

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

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 
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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 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 
εγκρίθηκε η 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 και 
ενισχύθηκε ο ΚΑ δαπανών 30-6262.018, ποσού 5.000,00 ευρώ. 

− Την αριθμ. πρωτ: 20101/03.11.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την 
ανάγκη συντήρησης των κοινοχρήστων χώρων στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου. 

− Την υπ’ αριθμ. 130/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «συντήρηση 
κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου», προϋπολογισμού δαπάνης 4.898,00 
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ002333388 2017 11 30. 

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 αριθμ. πρωτ: 20101/03.11.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής 

− την υπ’ αριθμ. 130/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 4.898,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «συντήρηση 
κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 4.898,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6262.018 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί παράτασης απόδοσης του υπ’ αριθμ.118Α/2017 χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής (ΕΛΤΑ) 
Αρ. Απόφ.: 393/2017 

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 «παράτασης απόδοσης του υπ’ 
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αριθμ.118Α/2017 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΕΛΤΑ)», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.270/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 με τίτλο: «ταχυδρομικά τέλη» 
του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017, για την αποστολή αλληλογραφίας για 
την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής και ορίστηκε ως υπόλογος ο 
υπάλληλος Δημήτριος Ιατρού. Ως προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού ορίστηκε η 28η Νοεμβρίου 
2017. Στη συνέχεια εκδόθηκε το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 118Α/2017 ποσού 1.000,00 ευρώ. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 & 2 και του Β.Δ/τος 17/5-15/6/1959), η  
προθεσμία απόδοσης λογαριασμού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου, πρέπει δε να λήγει 
ένα τουλάχιστον μήνα πριν από το τέλος του οικονομικού έτους. Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, 
η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του υπολόγου, μπορεί να παρατείνεται η ανωτέρω 
προθεσμία για ένα ακόμη μήνα, όχι όμως πέρα από τη λήξη του οικονομικού έτους. Η αίτηση του 
υπολόγου πρέπει να υποβάλλεται πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο υπόλογος υπάλληλος με το αριθμ. πρωτ:22555/30.11.2017 έγγραφό του 
αιτείται την παράταση απόδοσης του υπ’ αριθμ.118Α/2017, λόγω των αυξημένων αναγκών των 
Υπηρεσιών για αποστολή αλληλογραφίας έως το τέλος του έτους.  

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: 

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

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

− την υπ’ αριθμ.270/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,  

− την αρ. πρωτ: 22555/30.11.2017 εισήγηση του υπαλλήλου Δημητρίου Ιατρού 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
την παράταση της απόδοσης του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 118Α/2017, που εκδόθηκε σε 
βάρος του ΚΑ 00-6221 με τίτλο: «ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
Λαυρεωτικής έτους 2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ.270/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και αφορά 
την αποστολή αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής, 
έως την 29η Δεκεμβρίου 2017. 
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ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας ειδών 
σημαιοστολισμού 
Αρ. Απόφ.: 394/2017 

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 ειδών σημαιοστολισμού», 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 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 
εγκρίθηκε η 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 και 
ενισχύθηκε ο ΚΑ δαπανών 10-6691, με το ποσό των 3.000,00 ευρώ. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 20432/08.11.2017 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την 
ανάγκη προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 22520/30.11.2017 υποβολή αιτήματος Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών με θέμα «υποβολή αιτήματος για τη διενέργεια προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού», 
προϋπολογισμού δαπάνης 3.186,80 ευρώ, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ002350823 2017 12 04. 

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. πρωτ: 20432/08.11.2017 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής, 
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− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 22520/30.11.2017 υποβολή αιτήματος Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
αποφασίζει  ομόφωνα  

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 3.186,80 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας ειδών 
σημαιοστολισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής. 
(β) την αποδέσμευση ποσού 527,00 ευρώ από την ΑΑΥ Α-235/2017, που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 
38/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
(γ) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 3.186,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6691 του προϋπολογισμό 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 133/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο 
«προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων – οχημάτων έτους 2017 Δήμου Λαυρεωτικής», διάθεση 
πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 
Αρ. Απόφ.: 395/2017 
Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 31.275,49 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 
δαπανών 30-7413.028 του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 
Αρ. Απόφ.: 396/2017 

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 ποσού 31.275,49 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 30-7413.028 του προϋπολογισμού του 

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017», 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. 61/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε 
η 1η αναμόρφωση του του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και προστέθηκε ο ΚΑ 
δαπανών 30-7413.028 ποσού 500,00 ευρώ. 

− Την υπ’ αριθμ. 145/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε 
η 3η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017. 

− 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 ανωτέρω 
ΚΑ με το ποσό των 30.775,49 ευρώ. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού 31.275,49 ευρώ 
σε βάρος του ΚΑ δαπανών 30-7413.028 του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 
έτους 2017. 

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,  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού 31.275,49 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 
δαπανών 30-7413.028 με τίτλο «κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής περιοχών Β’ 
κατοικίας ‘’Πανόραμα’’ - ‘’Αγία Μαρίνα’’ - ‘’Τουρκολίμανο’’» Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον καθαρισμό κλινοσκεπασμάτων του 
Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου 
Αρ. Απόφ.: 397/2017 

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 τον καθαρισμό κλινοσκεπασμάτων του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 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.  
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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: 21738/24.11.2017 υποβολή αιτήματος του Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Λαυρίου σχετικά με την έγκριση της δαπάνης για τον καθαρισμό κλινοσκεπασμάτων. 

− Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ δαπανών 15-
7331.002 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

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

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

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

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 21738/24.11.2017 υποβολή αιτήματος του Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Λαυρίου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
αποφασίζει  ομόφωνα  

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 127,10 ευρώ για την ανάθεση της εργασίας «καθαρισμός 
κλινοσκεπασμάτων Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου». 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 127,10 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-7331.002 του προϋπολογισμό 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  

 
ΘΕΜΑ: Σύνταξη έκθεσης ελέγχου απολογισμού χρήσης έτους 2015 Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 398/2017    

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 «σύνταξης έκθεσης ελέγχου 

απολογισμού χρήσης έτους 2015 Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 
(Ν.3463/2006) 

− Τις διατάξεις των άρθρων 42 παρ 1 και 43 του Β.Δ. 17/5-15-6/1959 

− Τις διατάξεις της παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10 
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Με βάση τα ανωτέρω η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών απέστειλε την από 04.12.2017 
εισήγησή της, την οποία σας θέτω υπόψη: 

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 ‘’Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’ 
και του άρθρου 26 του Ν.3202/2003 (ΦΕΚ 284Α/11-12-2003), ο Ειδικός Ταμίας του Δήμου υποβάλλει 
δια μέσου του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή όλους τους λογαριασμούς που αναφέρονται στην 
οικονομική διαχείριση του Δήμου, οικονομικού έτους 2015. 
 Η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, θα πρέπει να προβεί στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών και στη συνέχεια, αφού προελέγξει τον απολογισμό, να συντάξει σχετική έκθεση 
την οποία θα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει με πράξη του για την 
έγκριση του απολογισμού και να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν. 

Ο λογαριασμός της διαχείρισης υποβάλλεται ενιαίος ανεξάρτητα από τις μεταβολές που τυχόν 
έχουν γίνει ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμιακή διαχείριση. 
 Από τα υποβληθέντα στοιχεία προκύπτουν κατά κατηγορία τα παρακάτω: 
Ε Σ Ο Δ Α 
Το σύνολο των βεβαιωθέντων εσόδων ανήλθε στο ποσό των 26.254.620,74 ευρώ (είκοσι έξι 
εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων 
λεπτών) και αναλύεται ως εξής: 

 

Ανακεφαλαίωση Εσόδων Τελικά προϋπολογισθέντα 
με αναμορφώσεις 

Τελικά βεβαιωθέντα 

ΤΑΚΤΙΚΑ Κ.Α.0 και Κ.Α. 21 11.258.949,10 14.382.342,32 

ΕΚΤΑΚΤΑ Κ.Α.1 και Κ.Α. 22 2.631.800,19 2.019.845,09 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ από ΔΑΝΕΙΑ και 
ΠΟΕ 

5.329.779,79 5.289.408,18 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ Κ.Α 4 

2.050.115,06 2.083.177,84 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014 
Κ.Α.5 

2.479.847,31 2.479.847,31 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 23.750.491,45 26.254.620,74 
 
Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων ανήλθε στο ποσό των 17.891.691,92 ευρώ (δέκα επτά   
εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα ενός χιλιάδων  εξακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και ογδόντα δύο 
λεπτών) και αναλύεται ως εξής: 

Ανακεφαλαίωση Εσόδων Τελικά εισπραχθέντα 
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ΤΑΚΤΙΚΑ Κ.Α.0 και Κ.Α. 21 10.884.658,54 

ΕΚΤΑΚΤΑ Κ.Α.1 και Κ.Α. 22 2.008.998,60 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ από ΔΑΝΕΙΑ και ΠΟΕ 705.176,78 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Κ.Α 4 

1.813.010,69 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014 Κ.Α.5 2.479.847,31 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 17.891.691,92 
 

Οι πηγές των εσόδων που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα παρατίθενται αναλυτικότερα στο 
συνημμένο απολογιστικό πίνακα εσόδων οικονομικού έτους 2015.  
Για την είσπραξη των εσόδων του έτους 2015 εκδόθηκαν τα υπ΄αριθμ.1 έως 1105 γραμμάτια είσπραξης, 
τα ποσά των οποίων συμπεριλαμβανομένου και του χρηματικού υπολοίπου είναι κατατεθειμένα στο 
υποκατάστημα της Ε.Τ.Ε., στο υποκατάστημα της Eurobank και στο υποκατάστημα της ALPHA BANK.  
Ε Ξ Ο Δ Α 
Το συνολικό ποσό των πιστώσεων που διατέθηκε για την πληρωμή των δαπανών ανήλθε στο ποσό των 
14.718.829,84 ευρώ (δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων  επτακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι 
εννέα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών) και παρατίθεται ανά Υπηρεσία στο συνημμένο απολογιστικό 
πίνακα δαπανών οικονομικού έτους 2015.  
Για την πληρωμή των δαπανών του έτους 2015 εκδόθηκαν τα υπ΄αριθμ.1 έως 295 σειράς Α΄ και τα 
υπ΄αριθμ.1 έως 2375 σειράς Β΄ χρηματικά εντάλματα στα οποία είναι προσαρτημένα όλα τα οριζόμενα 
από το Νόμο παραστατικά στοιχεία και  δικαιολογητικά. 
Από τα ανωτέρω χρηματικά εντάλματα 26 Χ.Ε.Π. ποσού 424.855,80 (τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων 
χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και οκτώ λεπτών) δεν εξοφλήθηκαν έως το τέλος του έτους 
2015 και συνεπώς ακυρώθηκαν. 
Παρατίθεται ο πίνακας ακυρωθέντων  Χ.Ε.Π. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ 
ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ 
ΣΕΙΡΑ 
ΕΝΤΑΛ. 

ΑΡ. 
ΧΡ. 

 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΡΟΓΓΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 4.186,24 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 2974/2014 

    

10 
6021.001 Α 4 14/1/2015 

ΔΡΟΓΓΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 1.028,15 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 2974/2014 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΑΠΌ 1-9- 

10 
6052.001 Α 4 14/1/2015 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 
ΣΤ. 11.808,00 

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ 

30 
7341.004 Α 293 29/12/2015 

ΤΑΝΥΣΗ Ο.Ε. 12.300,00 ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΕ 

  

20 
7425.010 Α 295 30/12/2015 
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ΠΑΡΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. 408,36 
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

00-6111. Β 765 30/4/2015 

ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-
ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 154,30 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΚΗΗ-2213 ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
10-6641. Β 899 20/5/2015 

ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-
ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 969,65 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΚΗΗ-
5545,ΚΗΟ-6032,ΚΗΗ-2221 ΤΗΣ 

20-6641. Β 901 20/5/2015 

ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-
ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 1.022,89 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΚΗΟ-6093, 

ΚΗΟ-6050 ,ΚΗΟ-6040 ΤΗΣ 
20-6641. Β 904 20/5/2015 

ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-
ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 1.602,62 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΚΗΟ-5635 , 

ΚΗΟ 6030 ,ΚΗΙ-7331 ΤΗΣ 
20-6641. Β 907 20/5/2015 

ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-
ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 2.428,68 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΚΗΙ-7310 

,ΚΗΙ-7307 ,ΚΗΙ-3088 ΤΗΣ 
20-6641. Β 908 20/5/2015 

ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-
ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 2.837,26 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΕ-92120 

,ΜΕ-62327 ,ΚΗΗ 5520 ΤΗΣ 
20-6641. Β 913 20/5/2015 

ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-
ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 3.779,24 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΕ-88161 

,ΚΗΙ-3020 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
20-6641. Β 914 20/5/2015 

ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-
ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 553,38 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΚΗΟ-6039 

,ΚΗΟ-6038 ,ΚΗΟ 6133 ΤΗΣ 
25-6641. Β 915 20/5/2015 

ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-
ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 2.081,76 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΚΗΙ-7324 

,ΚΗΙ 9619 ,ΝΧΑ-6040 ΤΗΣ 
25-6641. Β 916 20/5/2015 

ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-
ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 2.021,76 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΕ-66326 

ΜΕ 42411 ΚΗΙ 3071 ΤΗΣ 
30-6641. Β 918 21/5/2015 

ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-
ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 415,78 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΚΗΗ-5504 
   

35-6641. Β 919 21/5/2015 

ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-
ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 335,14 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΚΗΗ-2226 

,ΚΗΗ-5505 ,ΜΕ-123868 ΤΗΣ 
70-6641. Β 920 21/5/2015 

ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-
ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 464,17 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΕ-88151 

,ΜΕ-117981 ,ΚΗΟ-6022 ΤΗΣ 
70-6641. Β 921 21/5/2015 

ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-
ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 530,09 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ.ΜΕ-112570 

,ΚΗΥ-8431 ,ΚΗΙ-3165 ΤΗΣ 
70-6641. Β 922 21/5/2015 

ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. 620,16 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ Ζ' ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

(ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 
15.6482.001 Β 1853 15/10/2015 
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ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. 357,21 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 

ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ζ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 

15.6482.001 Β 1878 21/10/2015 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ (ΤΕΩΣ 

21.455,67 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ 12ο 

ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ 

80.8122.021 Β 2082 23/11/2015 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ (ΤΕΩΣ 

3.022,56 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ 3.022,56 € ΩΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ 13ο 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (ΤΟΚΟΙ 

80.8122.021 Β 2088 23/11/2015 

Ε.ΥΔ.Α.Π. 147.634,66 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΌ ΕΥΔΑΠ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΌ 29-5-15 ΕΩΣ 8-7-15 25-6213. Β 2089 23/11/2015 

Ε.ΥΔ.Α.Π. 169.371,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΌ ΕΥΔΑΠ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΌ 30/6/15 ΕΩΣ 30/7/15 25-6213. Β 2131 30/11/2015 

ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 33.276,19 ΠΛΗΡΩΜΗ 7ου ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ - 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & 25.7341.001 Β 2326 28/12/2015 

ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ ΔΙΑΣ 190,88 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ϋ!Α5 ΌΚΕϋίΤ 

ΤΚΑΝ5ΕΕΚ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
 

00.6151.001 Β 2359 31/12/2015 

 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω η οικονομική κατάσταση του Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2015 
έχει ως εξής: 

ΕΣΟΔΑ  :  17.891.691,92 ευρώ       
ΕΞΟΔΑ :  14.718.829,84 ευρώ 

Το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2015 ποσού 3.172.862,08 ευρώ (τριών εκατομμυρίων εκατόν 
εβδομήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και οκτώ λεπτών) μεταφέρθηκε στη χρήση του 
οικονομικού έτους 2016 με το υπ΄αριθμ.1 Γραμμάτιο Είσπραξης.  

Σε συνέχεια των ανωτέρω υποβάλλουμε τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός 
διαχείρισης όπως ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175 και παρακαλούμε για 
τις δικές σας ενέργειες». 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

η Οικονομική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006  

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

− την από 04.12.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
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 ήλεγξε τους λογαριασμούς και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Η βεβαίωση και η είσπραξη των εσόδων και η πληρωμή των δαπανών έγιναν νομότυπα και σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Β. Την ψήφιση του απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Λαυρεωτικής, ως εμφαίνεται στους 
συνημμένους απολογιστικούς πίνακες εσόδων και δαπανών 2015. 
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής όπως εισάγει την παρούσα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο προς έγκριση.  

 
ΘΕΜΑ: Προέλεγχος ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων Δήμου Λαυρεωτικής 
διαχειριστικής χρήσης 2015 (περίοδος 01.01.2015 – 31.12.2015) 
Αρ. Απόφ.: 399/2017    

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 «προελέγχου ισολογισμού και 

οικονομικών καταστάσεων Δήμου Λαυρεωτικής διαχειριστικής χρήσης 2015», έθεσε υπόψη των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Λαυρεωτικής που 
περιλαμβάνουν τον ισολογισμό της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015, την κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, καθώς και το προσάρτημα του 
ισολογισμού, όπως αυτά υποβλήθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. γ του Ν. 3852/2010 ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ. 
Α΄/07.06.2010)  

− Τις διατάξεις των παρ. 1,2 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 ‘’Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων’’ (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/08.06.2006) 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαβίβασε προς την Οικονομική Επιτροπή, το σχέδιο 
Ισολογισμού, τις συνοδεύουσες σ’ αυτόν καταστάσεις διαχειριστικού έτους 2015, καθώς και το σχετικό 
Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α) την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2015 (ισολογισμός, λογαριασμός 
αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα 31/12/2015) 
Β) τη διαβίβαση των οικονομικών καταστάσεων 31.12.2015 στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής προς 
έγκριση, συνοδευόμενα με την ακόλουθη έκθεση: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής 
για  τη 5η δημοτική χρήση (01.01.2015 – 31.12.2015)  

 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η οικονομική κατάσταση ενός Δήμου αποτυπώνει το επίπεδο των οικονομικών του και την προοπτική 
ανάπτυξής του. Η διαχείριση των οικονομικών συνδέεται με όλους τους τομείς της δημοτικής 
δραστηριότητας, από τη διοικητική λειτουργία έως τις επενδύσεις. 
Το 2015 ήταν μία ακόμα σημαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονομικών του Δήμου Λαυρεωτικής. 
Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν, η 
χρονιά που πέρασε ήταν η 5η χρονιά από την εγκατάσταση του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος 
στο νέο Καλλικρατικό Δήμο, επιτρέποντας τη παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών στοιχείων 
του. 
         
Τα κύρια στοιχεία της χρήσης που έκλεισε είναι: 
Α) η εκ νέου εμφάνιση πλεονάσματος. 
Β) η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων. 
Γ) η σημαντική βελτίωση της ταμειακής ρευστότητας του Δήμου. 
Και τέλος η βελτίωση βασικών αριθμοδεικτών των οικονομικών καταστάσεων, αφού ληφθεί υπόψη η 
σημαντική αύξηση των αποσβέσεων. 
          
Επί πλέον παρατηρούμε: 
 
Α) Μικρή αύξηση των εξόδων διοίκησης η οποία οφείλεται στην αύξηση των αποσβέσεων και των 
διαφόρων εξόδων. 
Β) Η σημαντική αύξηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών η οποία οφείλεται στην αύξηση των 
αποσβέσεων και των διαφόρων εξόδων. 
Και τέλος την σημαντική μείωση των οργανικών εσόδων. 
         
Στην Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, που απευθύνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρέχεται 
ενημέρωση ως προς τις ενέργειες της Διοίκησης σχετικά με τη διαχείριση των Οικονομικών του Δήμου 
για τη χρήση που έληξε, όπως και αναλύονται παρακάτω. 
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2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 
Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2015 ανήλθαν στο ποσό των 12.016.831,26 Ευρώ. 
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού 4.875.703,43 Ευρώ, τα 
συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των 16.892.534,69 Ευρώ.  

 
 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2015 έχει ως εξής: 
 

70 Έσοδα από  αναγκαστική προσκυρ. λόγω ρυμοτομίας Ευρώ 1.282.223,64 
72 Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα- προσαυξήσεις » 1.139.059,07 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα » 5.584.198,32 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες » 3.986.592,86 

75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές » 2.436,72 

76 Έσοδα κεφαλαίων  » 22.320,65 

 
Σύνολο Οργανικών εσόδων 

» 12.016.831,26 

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα » 1.471.818,65 

82 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων » 3.006.389,32 

84 Έσοδα  από  προβλέψεις προηγουμένων  χρήσεων » 397.495,46 

 
Σύνολο Έκτακτων και Ανόργανων εσόδων 

» 4.875.703,43 

 
Γενικό Σύνολο 

» 16.892.534,69 

 
 
 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
 
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2015 (και 2014) έχει ως εξής: 
 

   2015 2014 
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ευρώ 3.765.055,46 3.789.880,09 

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και 
τρίτων 

» 380.716,36 377.613,25 

62 Παροχές τρίτων » 2.072.772,59 2.173.756,64 

63 Φόροι-τέλη » 23.846,27 19.578,44 

64 Διάφορα έξοδα » 2.002.881,24 1.561.375,08 

65 Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεως » 151.519,69 135.295,66 
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66 Αποσβέσεις παγίων  » 2.665.601,47 1.832.134,21 

67 Παροχές – χορηγίες – Επιχορηγήσεις – 
Επιδοτήσεις – Δωρεές 

» 1.598.872,11 1.435.979,19 

68 
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 

» 18.967,02 7.159,86 

 
Σύνολο Οργανικών εξόδων 

» 12.680.232,21 11.334.786,42 

81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα » 108.798,67 145.508,73 

 Έκτακτες ζημίες » 42.288,62 0,00 

82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων » 78.965,50 124.291,96 

 
Προβλέψεις για εκτακτ.κινδ. 

 2.487.778,50 651.211,78 

 
Σύνολο Έκτακτων και Ανόργανων εξόδων 

» 2.717.831,29 921.012,47 

20 Αναλώσεις εμπορευμάτων  1.049.370,07 1.285.095,83 

25 Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών » 65.142,70 93.666,84 

 
Σύνολο αναλώσεων 

» 1.114.512,77 1.378.762,67 

 
Γενικό Σύνολο 

» 16.512.576,27 13.632.547,56 
 

  
Η αύξηση των διαφόρων εξόδων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ποσών υπέρ συνδέσμων κατά ποσό 
€ 200.000,00 περίπου, των εξόδων κατασκηνώσεων κατά ποσό € 70.000,00 περίπου και των δικαστικών 
εξόδων κατά ποσό € 40.000,00 περίπου. 
Η αύξηση των αποσβέσεων οφείλεται στο γεγονός ότι έγινε μεταβολή συντελεστών απόσβεσης  στους 
λογαριασμούς κοινής χρήσεως (17) από 4% σε 8,33% όπως ορίζεται στη παρ 1.1.108 του Π.Δ 315/99. 
Επίσης σημαντικής αξίας πάγια περιουσιακά στοιχεία ολοκληρώθηκαν και ξεκίνησαν να αποσβένονται 
μέσα στην κλειόμενη χρήση. 
Οι προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους αφορούν στο σύνολό τους προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις. Αντικρύζουν κυρίως τον λογαριασμό εσόδου (έσοδα προηγουμένων χρήσεων), όπου στη 
χρήση 2015 βεβαιώθηκαν σημαντικότατου ύψους ποσά τελών που δεν εισπράχθηκαν από τη ΔΕΗ.  
 
 

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες ανήλθε στο ποσό των  11.770.762,22 Ευρώ.  
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου (αφορά έξοδα λειτουργίας οικονομικών – διοικητικών 
υπηρεσιών, Νομικής υπηρεσίας και διοίκησης του Δήμου) ανήλθαν στο ποσό των 1.856.570,03 Ευρώ,  
τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των 15.085,77 Ευρώ και τα 
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χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 151.519,69 Ευρώ (αφορά τόκους δανείων, προμήθειες 
τραπεζών).  
 Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και χρηματοοικονομικών, 
ανήλθε στο ποσό των 13.793.937,71 Ευρώ. 
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού 2.717.831,29 Ευρώ, τα 
συνολικά έξοδα της χρήσεως 2015 ανήλθαν στο ποσό των 16.511.769,00 Ευρώ. 
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2015 ποσού 16.892.534,69 Ευρώ μείον τα 
συνολικά έξοδα της χρήσεως 2015 ποσού 16.512.576,27 Ευρώ  αποτελεί το πλεόνασμα της χρήσεως 
2015 το οποίο ανέρχεται σε  379.958,42 Ευρώ.  
 
 

6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2015 με τις προσαρμογές που αναφέρονται 
ανα λογαριασμό  στο προσάρτημα στην παρ.16 και 19 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των 
84.219.677,58 Ευρώ και αφαιρουμένων των σωρευμένων αποσβέσεων ποσού 36.101.655,42 Ευρώ, η 
αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 48.118.022,16 Ευρώ. 

 
7. ΔΑΝΕΙΑ 

  

  
Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 
Μακρ/σμες υποχρεώσεις 

πληρωτ. στην επόμενη χρήση 
Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων για κάλυψη 
.λειτουργικών αναγκών 1.515.238,40 8.817,01 
Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων για κάλυψη  
επενδυτικών Αγαθών 184.829,08 115.462,46 
Δάνεια από EUROBANK- 
ΛΟΓ.026.0040.0300083179  88.158,80 38.892,81 
Δάνεια από EUROBANK- 
ΛΟΓ.026.0040.0300083157 90.152,36 39.386,56 
Δάνειο από ΕΜΠΟΡΙΚΗ λογ.45920 268.125,00 107.250,00 
Δάνειο από ΕΜΠΟΡΙΚΗ λογ. 64220 228.766,69 76.255,56 
      
ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2.375.270,33 386.064,40 

 
 

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
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Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 2.763.634,10 
Ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες απαιτήσεις, ανέρχονται σε 8.716.115,12 Ευρώ, αφαιρουμένων των 
επισφαλειών ύψους 5.190.689,64 Ευρώ ανέρχονται σε  3.525.425,48 Ευρώ. 
 

 
9. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις  του Π.Δ. 315/99 παρ. 1.1.108 τυχόν λάθη ή παραλήψεις στην απογραφή 
έναρξης του Δήμου είναι δυνατόν να ενσωματωθούν εντός τριών διαχειριστικών χρήσεων.  
Μετά την απογραφή έναρξης στη περιουσία του Δήμου που αφορούν το χρονικό διάστημα κατά την 
ημερομηνία του ισολογισμού έναρξης, διαπιστώθηκαν οι εξής διαφορές: 
Μεταφορά από λογαριασμό 45.22 σε λογαριασμό κεφαλαίου σύμφωνα με Εγγρ. ΥΠΕΣ 10260/23-03-
2015 ύψους 423.818,56 Ευρώ. 
Κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών ύψους 423.818,56 Ευρώ, το κεφάλαιο του Δήμου διαμορφώθηκε στο 
ποσό των 17.917.068,09 Ευρώ. 

 
10. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 
27. Χρηματικά διαθέσιμα 
 

Τα διαθέσιμα του Δήμου την 31/12/2015  αναλύονται σε μετρητά ύψους 3.127,25 Ευρώ, σε καταθέσεις 
όψεως στις τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, ALPHA BANK και EUROBANK  ποσού 3.362.453,64 Ευρώ  και 
αναλύονται ως κάτωθι:  

 
     Τράπεζα Αριθμός Λογαριασμού Ποσό 
Εθνική Τράπεζα 144/540046-57 1.272.499,19 
Εθνική Τράπεζα 144/540073-20 3.473,65 
Εθνική Τράπεζα (Δεσμευμένος) 144/535309-26 37.741,44 
ALPHA BANK 433.00.2001.000035 132.037,88 
ALPHA BANK 433.00.2001.000086 854.757,85 
ALPHA BANK (Δεσμευμένος) 802.002203.000330 72.882,98 
EUROBANK A.E. 0026.0424.40.0200036773 284.229,84 
EUROBANK A.E. 0026.0424.47.0200048045 681.642,98 
EUROBANK A.E. (Δεσμευμένος) 0026.0040.60.0200661421 20.060,58 
Σύνολο 3.359.326,39 

 
Συμφωνία Ταμείου: 
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Η συμφωνία ανάμεσα στο χρηματικό υπόλοιπο (όπως αυτό προκύπτει από τα επίσημα βιβλία του 
Δήμου) και στα χρηματικά διαθέσιμα που είχε ο Δήμος στην τράπεζα κατά τις 31/12/2015 έχει ως 
ακολούθως: 
 

Χρηματικό Υπόλοιπο 31/12/2015 (βάσει απολογισμού) 3.172.862,08 
Απλήρωτες Επιταγές 45.703,98 
Επιταγή Eurobank 20062883-6 143887,58 
Σύνολο 3.362.453,64   

 
Χρηματικά Διαθέσιμα 31/12/2015 (βάσει extrait τραπέζης) 3.359.326,39 

 
Ταμείο (Μετρητά) 3.127,25 

 
     Διαφορά Ελέγχου 0,00 
 

 
11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

 
        Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου, οι οποίες αποτελούνται από : 
- Τον Ισολογισμό της Χρήσεως. 
- Την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 
- Τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων. 
- Την Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης 
- Το Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων 
κατά τη 5η διαχειριστική χρήση (1 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015) η οικονομική κατάσταση του 
Δήμου διαμορφώθηκε στα εξής: 
Τα συνολικά οργανικά έσοδα της χρήσης 2015 ανήλθαν σε 12.016.831,26 € έναντι 12.396.904,45 € της  
χρήσης 2014 και παρουσίασαν ποσοστιαία μείωση 3,07%. Αντίστοιχα τα έξοδα της χρήσης 2015 
ανήλθαν σε 12.679.424,94 €  έναντι 11.332.772,42 € στη χρήση 2014 και παρουσίασαν ποσοστιαία 
αύξηση 11,88%. Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα στην χρήση 2015 ανήλθαν σε 4.875.703,43 € έναντι 
1.904.193,06 € της χρήσης 2014 . Αντίστοιχα τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα της χρήσης 2015 ανήλθαν 
σε 2.717.831,29 € έναντι 921.012,47 € στη χρήση 2014 και παρουσίασαν αύξηση. 
Θα  πρέπει να σημειωθεί ότι  είχαμε μια αύξηση ύψους  1,40 %  στο πάγιο ενεργητικό  (αξία κτήσης 
χρήσης 2015 81.586.182,65 € έναντι 80.456.882,15  € στη χρήση 2014) και οι συνολικές υποχρεώσεις 
του Δήμου παρουσίασαν αύξηση ύψους 8,95% (υπόλοιπο χρήσης 2015 6.395.086,73 €  έναντι 
υπόλοιπου 5.869.756,00 € στη χρήση 2014). 
 
               Βασικοί αριθμοδείκτες: 
 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ  31/12/2015   31/12/2014   
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Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 48.584.561,11 = 97,40% 48.479.315,37 = 94,36% Σύνολο πάγιου ενεργητικού 49.881.052,72 51.375.173,22 
        
Κυκοφορούν ενεργητικό 6.850.419,44 

= 247,88% 
6.023.269,87 

= 266,43% Σύνολο βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 2.763.634,10 2.260.711,11 
        
Μικτό κέρδος -528.285,21 = -4,70% 1.388.142,37 = 11,45% Κύκλος εργασιών 11.242.477,01 12.125.734,19 
        
Αποτελέσματα χρήσεως 379.958,42 = 3,38% 664.738,34 = 5,48% Κύκλος εργασιών 11.242.477,01 12.125.734,19 
        
Αποτελέσματα χρήσεως 379.958,42 = 0,78% 664.738,34 = 1,37% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 48.584.561,11 48.479.315,37 

 
 

 
Τέλος αναφέρουμε ότι στο προσάρτημα, το οποίο επίσης σας έχει διανεμηθεί μαζί με τον Ισολογισμό 
περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση 
της υπηρεσίας με τίτλο ΄΄ξυλουργικές εργασίες στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Λαυρίου’’ 
Αρ. Απόφ.: 400/2017 

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

εργασίες στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου’’». 

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

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

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

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

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

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
προκειμένου να γίνει η ανάθεση της υπηρεσίας και να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το 
συγκεκριμένο θέμα μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης. 
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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 της παραγράφου 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 
με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07. 

− 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: 20431/08.11.2017 υποβολή αιτήματος Γραφείου Δημάρχου σχετικά με την 
ανάγκη συντήρησης του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου και την ανάθεση ξυλουργικών 
εργασιών. 

− Την υπ’ αριθμ.137/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «ξυλουργικές 
εργασίες στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου», προϋπολογισμού δαπάνης 4.712,00 
ευρώ, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ002385458 2017 12 08. 

− Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ δαπανών 15-
7331.002 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

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

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

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

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

− την αριθμ. πρωτ: 20431/08.11.2017 υποβολή αιτήματος Γραφείου Δημάρχου, 

− την υπ’ αριθμ.137/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 4.712,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ξυλουργικές 
εργασίες στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου». 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthro-209-promitheies-ypiresies-meletes.html
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(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 4.712,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 15-7331.002 του 
προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού 
ποσού 1.005,00 ευρώ για την κάλυψη δαπάνης που αφορά τον έλεγχο ΚΤΕΟ των οχημάτων του 
Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 401/2017 

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 
«έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 1.005,00 ευρώ για την κάλυψη 

δαπάνης που αφορά τον έλεγχο ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής». 

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

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

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

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

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

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ: 23092/01.12.2017 εισήγηση του Γραφείου Κίνησης, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3852/2010 και των άρθρων 32, 34, 37 του από 17-5-

59 Β.Δ/τος παρακαλούμε όπως εγκρίνετε: 

(α) τη διάθεση πίστωσης: 

1- ποσού 940,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6323 

2- ποσού 65,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6323 

του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, προκειμένου ο Δήμος 

να προβεί στον έλεγχο ΚΤΕΟ δημοτικών οχημάτων. 

(β) την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου 

Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνου Καραμπάτσου, ΔΕ30. 

Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού από τον ανωτέρω αναφερόμενο υπάλληλο παρακαλούμε να 

ορισθεί τρίμηνη από την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος προπληρωμής.» 
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Στη συνέχεια, 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, 

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

− την αριθμ. πρωτ: 23092/01.12.2017 εισήγηση του Γραφείου Κίνησης 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης: 
(ι) ποσού 940,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6323,  
(ιι) ποσού 65,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6323 του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2017 για τον έλεγχο ΚΤΕΟ των δημοτικών οχημάτων. 
Β. Εγκρίνει την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, στο όνομα του υπαλλήλου 
του Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνου Καραμπάτσου, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρ/κων, με βαθμό Δ’. 
Γ. Ορίζει ως ημερομηνία απόδοσης την 27η Δεκεμβρίου 2017. 
Δ. Η απόδοση των χρηματικών ενταλμάτων 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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια 
μελανιών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 402/2017 

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 προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών του 

Δήμου Λαυρεωτικής». 

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

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

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

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

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

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 30 από 31 

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

− 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 της παραγράφου 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 
με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07. 

− 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: 22677/01.12.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Προγραμματισμού 
Οργάνωσης & Πληροφορικής, σχετικά με τη διενέργεια της προμήθειας μελανιών για την κάλυψη των 
αναγκών του Δήμου, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ002377649 1017 12 07. 

− Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στους ΚΑ δαπανών 10-
6654.003 και 10-6654.004 του οποίου έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις. 

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

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

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

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

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

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 22677/01.12.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Προγραμματισμού 
Οργάνωσης & Πληροφορικής 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης συνολικού ποσού 8.060,62 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας 
μελανιών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής. 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthro-209-promitheies-ypiresies-meletes.html
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(β) την έγκριση του από 01.12.2017 τεύχους προδιαγραφών του Τμήματος Προγραμματισμού 
Οργάνωσης & Πληροφορικής, με τίτλο «προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 6.500,50 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 8.060,62 ευρώ. 
(γ) τη διάθεση της πίστωσης ποσού: (ι) 1.510,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 10-6654.003 και (ιι) 
2.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 10-6654.004 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 
έτους 2017. Το υπόλοιπο ποσό των 4.550,62 ευρώ θα βαρύνει τους αντίστοιχους ΚΑ του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018. 
 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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