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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 

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

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
ΤΗΣ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 3 Μαρτίου 2017 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 17:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 02.03.2017 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Παναγιώτης 
Τσίκλος,  Ηλίας Στουραΐτης 

Απόντα μέλη  : 2 
Κωνσταντίνος Λεβαντής, Λάμπρος Μπουκουβάλας 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο3 (έλεγχος δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού 
για την ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για την 
κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 30/2017 

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 του πρακτικού Νο3 

(έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών προμήθειας καυσίμων και 

λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.29/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση του πρακτικού Νο2 
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με την αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στον ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό που 
προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 747/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής για την ανάθεση της 
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προμήθειας καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», «ΘΟΡΙΚΟΣ», καθώς και λιπαντικών για 
την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής. 

 Το ανωτέρω πρακτικό κοινοποιήθηκε στην προσωρινή μειοδότρια εταιρεία «Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ 
Ο.Ε.» προκειμένου να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σε μορφή αρχείου .pdf, και σε έντυπη μορφή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου 
Λαυρεωτικής εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών απέστειλε στην Οικονομική 
Επιτροπή προς έγκριση το με ημερομηνία 28.02.2017 πρακτικό Νο3 σχετικά με τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 3  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΠΔΔ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΘΟΡΙΚΟΣ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ) 
 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1), σήμερα 28 Φεβρουαρίου 

του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης Προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών 

του Δήμου Λαυρεωτικής και πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των ΝΠΔΔ: ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΘΟΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, η 

οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 157/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους: 

1. Λυδία Ιορδανίδου, ΠΕ1, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Ιωάννης Λιέπουρης, ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων 

3. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

εκ των οποίων παρόντες ήταν και οι τρεις (3)  

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

 την υπ’ αριθμ.747/2016 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

 την υπ’ αριθμ. 22/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 το από 19.01.2017 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, 

 την υπ’ αριθμ. 10/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω 

πρακτικό, 

 το από 13.02.2017 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, 
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 την υπ’ αριθμ.29/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω 

πρακτικό, 

 την αριθμ. πρωτ:2343/20.02.2017 πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον Οικονομικό 

Φορέα: Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

Η εταιρεία «Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.» κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης νόμιμα και 

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

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

κατατέθηκαν από τον Οικονομικό Φορέα «Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.». 

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

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

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

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

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

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

− την υπ’ αριθμ.747/2016 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

− την υπ’ αριθμ. 22/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− την υπ’ αριθμ. 10/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 
Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
− την υπ’ αριθμ.29/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 

Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

− την αριθμ. πρωτ:2343/20.02.2017 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προς την εταιρεία «Δ. 
& Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.», 

− το από 28.02.2017 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 
Προσφορών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει το πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τη μειοδότρια εταιρεία «Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.», στον ανοικτό 
ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια: 
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(α) καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής,  
(β) λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής. 
 
ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσού 30.365,00 ευρώ από την ΑΑΥ 103/2017 (Κ.Α. δαπανών 15-6474.002 
«έξοδα Κοινωνικού Παντοπωλείου») 
Αρ. Απόφ.: 31/2017 

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 ποσού 30.365,00 

ευρώ από την ΑΑΥ 103/2017 (Κ.Α. δαπανών 15-6474.002 ‘’έξοδα Κοινωνικού Παντοπωλείου’’)», έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τη ΔΥ/02.03.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

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 επίτευξης χαμηλότερου συμβατικού 
τιμήματος μετά την απόφαση κατακύρωσης του σχετικού διαγωνισμού, 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 την ανατροπή των κατωτέρω αναφερόμενων 

αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης: 

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

Α.Α.Υ. 

1.  15-6474.002 Έξοδα Κοινωνικού Παντοπωλείου -30.365,00 Α-103 
ΣΥΝΟΛΟ -30.365,00  

 

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 από 02.03.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000027029_N0000027248_S0000126426
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εγκρίνει την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης, λόγω επίτευξης 
χαμηλότερου συμβατικού τιμήματος μετά την απόφαση κατακύρωσης του σχετικού διαγωνισμού, ως 
κατωτέρω: 

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

Α.Α.Υ. 

1. 15-6474.002 Έξοδα Κοινωνικού Παντοπωλείου -30.365,00 Α-103 

ΣΥΝΟΛΟ -30.365,00  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6261.002 του 
προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 (συνεχιζόμενη σύμβαση)  
Αρ. Απόφ.: 32/2017 

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 διάθεση 

πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6261.002 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 

(συνεχιζόμενη σύμβαση)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. 
πρωτ:2681/24.02.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 

«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. 

Στις παραγράφους 2α, 2β και 2γ της Β’ ενότητας του αρ. πρωτ: 2/99070/0026 εγγράφου της 

Διεύθυνσης Συντονισμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» αναφέρεται ότι: «…με 

την έναρξη του οικονομικού έτους, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ’ απόλυτη 

προτεραιότητα οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην 

δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2017.   

β. Στην συνέχεια πρέπει να εκδοθούν οι αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την δέσμευση 

πιστώσεων ισόποσων με τις απλήρωτες υποχρεώσεις των αντίστοιχων αναλήψεων του 2016 που 

ανατρέπονται κατά τα ανωτέρω, εφόσον εκκρεμούν σχετικές υποχρεώσεις. Με τις αποφάσεις αναλήψεων 

υποχρεώσεων της περίπτωσης αυτής, δεσμεύονται οι ειδικές πιστώσεις που εγγράφονται στον 

προϋπολογισμό του οικείου φορέα για τα παρελθόντα έτη, μόνο στην περίπτωση που τα παραστατικά 

στοιχεία της δαπάνης (τιμολόγιο, Α.Π.Υ. κτλ) φέρουν ημερομηνία εντός του 2016. Διαφορετικά οι 

σχετικές δεσμεύσεις αναλαμβάνονται σε βάρος των λοιπών οικείων Κ.Α.Ε.  

γ) Περαιτέρω θα πρέπει να εκδοθούν και οι αποφάσεις για την ανάληψη ολόκληρου του ποσού 

των εγγεγραμμένων πιστώσεων για τις σταθερές δαπάνες, τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και τις 
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δαπάνες για μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 9 του 

Π.Δ. 80/2016 (Α.145).» 

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 ψηφίστηκε με την αριθμ.228/2016 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 έγγραφο της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Στον προϋπολογισμού του έτους 2017 και στον ΚΑ δαπανών 30-6261.002 με τίτλο «συντήρηση 

και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Κερατέας» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 24.800,00 

ευρώ. 

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

ποσού 6.700,00 ευρώ σε βάρος του ανωτέρω ΚΑ. Η δαπάνη αυτή αφορά συνεχιζόμενη σύμβαση από το 

έτος 2016 με τον κο Γεννάτο Θεοφάνη για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση Χλοοτάπητα 

Δημοτικού Σταδίου Κερατέας» (ΑΔΑΜ: 16SYMV004306605).» 

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,  

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

− την αριθμ. πρωτ:2681/24.02.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης ποσού 6.700,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30-
6261.002, με τίτλο «συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Κερατέας» οικονομικού έτους 
2017, για την εξόφληση της συμβατικής υποχρέωσης που αφορά την υπηρεσία «Συντήρηση Χλοοτάπητα 
Δημοτικού Σταδίου Κερατέας» (ΑΔΑΜ: 16SYMV004306605). 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος των ΚΑ 30-6662.009 και 30-6662.010 
του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 για την προμήθεια έτοιμου 
σκυροδέματος (συνεχιζόμενη σύμβαση)  
Αρ. Απόφ.: 33/2017 

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 διάθεση 

πίστωσης σε βάρος των ΚΑ 30-6662.009 και 30-6662.010 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου 

Λαυρεωτικής έτους 2017 για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος (συνεχιζόμενη σύμβαση)», έθεσε 
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υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ:2980/02.03.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«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. 

Στις παραγράφους 2α, 2β και 2γ της Β’ ενότητας του αρ. πρωτ: 2/99070/0026 εγγράφου της 

Διεύθυνσης Συντονισμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» αναφέρεται ότι: «…με 

την έναρξη του οικονομικού έτους, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ’ απόλυτη 

προτεραιότητα οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην 

δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2017.   

β. Στην συνέχεια πρέπει να εκδοθούν οι αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την δέσμευση 

πιστώσεων ισόποσων με τις απλήρωτες υποχρεώσεις των αντίστοιχων αναλήψεων του 2016 που 

ανατρέπονται κατά τα ανωτέρω, εφόσον εκκρεμούν σχετικές υποχρεώσεις. Με τις αποφάσεις αναλήψεων 

υποχρεώσεων της περίπτωσης αυτής, δεσμεύονται οι ειδικές πιστώσεις που εγγράφονται στον 

προϋπολογισμό του οικείου φορέα για τα παρελθόντα έτη, μόνο στην περίπτωση που τα παραστατικά 

στοιχεία της δαπάνης (τιμολόγιο, Α.Π.Υ. κτλ) φέρουν ημερομηνία εντός του 2016. Διαφορετικά οι 

σχετικές δεσμεύσεις αναλαμβάνονται σε βάρος των λοιπών οικείων Κ.Α.Ε.  

γ) Περαιτέρω θα πρέπει να εκδοθούν και οι αποφάσεις για την ανάληψη ολόκληρου του ποσού 

των εγγεγραμμένων πιστώσεων για τις σταθερές δαπάνες, τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και τις 

δαπάνες για μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 9 του 

Π.Δ. 80/2016 (Α.145).» 

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 ψηφίστηκε με την αριθμ.228/2016 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 έγγραφο της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Ιστορικό 

Με την υπ’ αριθμ.231/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και έγινε η 

διάθεση της πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6662.002 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου έτους 2016 με τίτλο «προμήθεια σκυροδέματος». 

Με την υπ’ αριθμ. 888/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής έγινε η ανάθεση της προμήθειας 

σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 στον κο Τσούκα Ε. Βασίλειο, Εμπορία-Άντληση Σκυροδέματος, με 

έδρα την Κερατέα, Οδός 28ης Οκτωβρίου 19, με ΑΦΜ 125407631, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, έναντι του ποσού 

των 8.060,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 9.994,40 ευρώ. 

Η σύμβαση υπεγράφη στις 30 Δεκεμβρίου 2016 (ΑΔΑΜ: 16SYMV005666964). Η ανωτέρω δεν 

εκτελέστηκε εντός του έτους 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους. Για το λόγο αυτό η Οικονομική 
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Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των 

αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 

2017. 

Στον προϋπολογισμού του έτους 2017 έχουν προβλεφθεί οι κατωτέρω πιστώσεις ανά Δημοτική 

Ενότητα: 

ΚΑ δαπανών 30-6662.009 με τίτλο «προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Λαυρίου», ποσό 

24.800,00 ευρώ. 

ΚΑ δαπανών 30-6662.010 «προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Κερατέας», ποσό 24.800,00 

ευρώ. 

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

ποσού 4.997,20 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6662.009 και ποσού 4.997,20 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 

30-6662.010 του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.» 

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,  

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

− την αριθμ. πρωτ:2980/02.03.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης: (α) ποσού 4.997,20 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30-
6662.009 «προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Λαυρίου» και (β) ποσού 4.997,20 ευρώ σε βάρος του 
Κ.Α. 30-6662.010 «προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Κερατέας» οικονομικού έτους 2017, για την 
εξόφληση της συμβατικής υποχρέωσης που αφορά την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος των ΚΑ 30-6662.012 και 30-6662.013 
του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 για την προμήθεια ψυχρού 
ασφαλτομίγματος (συνεχιζόμενη σύμβαση)  
Αρ. Απόφ.: 34/2017 

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 διάθεση 

πίστωσης σε βάρος των ΚΑ 30-6662.012 και 30-6662.013 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου 

Λαυρεωτικής έτους 2017 για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος (συνεχιζόμενη σύμβαση)», έθεσε 
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υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ:2979/02.03.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«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. 

Στις παραγράφους 2α, 2β και 2γ της Β’ ενότητας του αρ. πρωτ: 2/99070/0026 εγγράφου της 

Διεύθυνσης Συντονισμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» αναφέρεται ότι: «…με 

την έναρξη του οικονομικού έτους, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ’ απόλυτη 

προτεραιότητα οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην 

δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2017.   

β. Στην συνέχεια πρέπει να εκδοθούν οι αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την δέσμευση 

πιστώσεων ισόποσων με τις απλήρωτες υποχρεώσεις των αντίστοιχων αναλήψεων του 2016 που 

ανατρέπονται κατά τα ανωτέρω, εφόσον εκκρεμούν σχετικές υποχρεώσεις. Με τις αποφάσεις αναλήψεων 

υποχρεώσεων της περίπτωσης αυτής, δεσμεύονται οι ειδικές πιστώσεις που εγγράφονται στον 

προϋπολογισμό του οικείου φορέα για τα παρελθόντα έτη, μόνο στην περίπτωση που τα παραστατικά 

στοιχεία της δαπάνης (τιμολόγιο, Α.Π.Υ. κτλ) φέρουν ημερομηνία εντός του 2016. Διαφορετικά οι 

σχετικές δεσμεύσεις αναλαμβάνονται σε βάρος των λοιπών οικείων Κ.Α.Ε.  

γ) Περαιτέρω θα πρέπει να εκδοθούν και οι αποφάσεις για την ανάληψη ολόκληρου του ποσού 

των εγγεγραμμένων πιστώσεων για τις σταθερές δαπάνες, τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και τις 

δαπάνες για μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 9 του 

Π.Δ. 80/2016 (Α.145).» 

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 ψηφίστηκε με την αριθμ.228/2016 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 έγγραφο της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Ιστορικό 

Με την υπ’ αριθμ.231/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και έγινε η 

διάθεση της πίστωσης ποσού 12.300,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6662.001 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου έτους 2016 με τίτλο «προμήθεια ασφαλτικού υλικού». 

Με την υπ’ αριθμ. 889/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής έγινε η ανάθεση της προμήθειας 

έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος στον κο Σκουρλέτο Χρ. Αριστόδημο, Σωλήνες –Ασφαλτικά –Εμπόριο 

– Εφαρμογές, με έδρα Σπάρτης 21, Αθήνα, ΑΦΜ 028913799, Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών, έναντι του ποσού των 

5.852,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 7.256,48 ευρώ. 

Η σύμβαση υπεγράφη στις 30 Δεκεμβρίου 2016 (ΑΔΑΜ: 16SYMV005667314). Η ανωτέρω δεν 

εκτελέστηκε εντός του έτους 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους. Για το λόγο αυτό η Οικονομική 
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Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των 

αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 

2017. 

Στον προϋπολογισμού του έτους 2017 έχουν προβλεφθεί οι κατωτέρω πιστώσεις ανά Δημοτική 

Ενότητα: 

ΚΑ δαπανών 30-6662.012 με τίτλο «προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων 

σε σάκους Δ.Ε. Λαυρίου», ποσό 15.000,00 ευρώ 

ΚΑ δαπανών 30-6662.013 «προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε σάκους 

Δ.Ε. Κερατέας», ποσό 15.000,00 ευρώ. 

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

ποσού 3.628,25 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6662.012 και ποσού 3.628,25 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 

30-6662.013 του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.» 

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,  

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

− την αριθμ. πρωτ:2979/02.03.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης: (α) ποσού 3.628,25 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30-
6662.012 «προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε σάκους Δ.Ε. Λαυρίου» και (β) 
ποσού 3.628,25 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30-6662.013 «προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης 
λάκκων σε σάκους Δ.Ε. Κερατέας» οικονομικού έτους 2017, για την εξόφληση της συμβατικής 
υποχρέωσης που αφορά την προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια προμήθειας και 
εγκατάστασης ρολογιών παρουσίας προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 35/2017 

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 διάθεση 

πίστωσης για τη διενέργεια προμήθειας και εγκατάστασης ρολογιών παρουσίας προσωπικού για την 
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κάλυψη των αναγκών 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/7-
6-2010) «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 εγκρίθηκε. 

− Το αριθμ. πρωτ: 2943/01.03.2017 αίτημα του Γενικού Γραμματέα σχετικά με την προμήθεια και 
τοποθέτηση ρολογιών παρουσίας προσωπικού στα δημοτικά κτίρια. 

− Την αριθμ. πρωτ:2991/02.03.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προϋπολογισμού δαπάνης 8.394,80 ευρώ, η οποία αναρτήθηκε στο 
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ005860633. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στους ΚΑ 10-
6265, 10-7134, 10-7135 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 72 του Ν.3852/2010,  

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

− το αριθμ. πρωτ: 2943/01.03.2017 αίτημα Γενικού Γραμματέα Δήμου Λαυρεωτικής, 

− την αριθμ. πρωτ:2991/02.03.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 8.394,80 ευρώ για την ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης 
ρολογιών παρουσίας προσωπικού στα δημοτικά κτίρια: Δημαρχείο Λαυρίου, ΚΕΠ Λαυρίου, Αποθήκες 
Λαυρίου, Δημαρχείο Κερατέας, ΚΕΠ Κερατέας, Αποθήκες Κερατέας. 
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(β) διαθέτει πίστωση ποσού: 1.054,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6265, ποσού 2.356,00 ευρώ σε βάρος 
του ΚΑ 10-7134, ποσού 4.984,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-7135 του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια προμήθειας σπόρων και 
φυτοπαθολογικού υλικού 
Αρ. Απόφ.: 36/2017 

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 προμήθειας σπόρων και φυτοπαθολογικού υλικού», 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/7-
6-2010) «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 εγκρίθηκε. 

− Την αριθμ. πρωτ: 20082/09.12.2016 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την 
προμήθεια σπόρων και φυτοπαθολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δημοτικού Σταδίου Κερατέας. 

− Την αριθμ. πρωτ:2715/24.02.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου & Προμηθειών, προϋπολογισμού δαπάνης 3.633,94 ευρώ, η οποία αναρτήθηκε στο 
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ005850544. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 35-
6693.002 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,  
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− την  αριθμ. πρωτ: 20082/09.12.2016 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την αριθμ. πρωτ:2715/24.02.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου & Προμηθειών και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 3.663,94 ευρώ για την ανάθεση της προμήθειας σπόρων και 
φυτοπαθολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 3.663,94 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6693.002 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας 
«απομαγνητοφώνηση πρακτικών των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων του Δήμου 
Λαυρεωτικής έτους 2017» 
Αρ. Απόφ.: 37/2017 

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 διάθεση 

πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’απομαγνητοφώνηση πρακτικών των συνεδριάσεων των 

συλλογικών οργάνων του Δήμου Λαυρεωτικής 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/7-
6-2010) «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 εγκρίθηκε. 

− Την αριθμ. πρωτ:2670/17.02.2017 υποβολή αιτήματος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
σχετικά με την ανάθεση της υπηρεσίας «απομαγνητοφώνηση πρακτικών των συνεδριάσεων των 
συλλογικών οργάνων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017», προϋπολογισμού δαπάνης 16.999,20 
ευρώ, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ005848922 2017-02-28. 
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− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 10-
6615.002 με τίτλο «εκτυπώσεις – απομαγνητοφώνηση πρακτικών» του οποίου έχει προβλεφθεί 
πίστωση ποσού 17.000,00 ευρώ. 

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

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

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

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

− την αριθμ. πρωτ: 2670/17.02.2017 υποβολή αιτήματος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 16.999,20 ευρώ για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
«απομαγνητοφώνηση πρακτικών των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων του Δήμου Λαυρεωτικής 
έτους 2017». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 16.999,20 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6615.002 με τίτλο «εκτυπώσεις – 
απομαγνητοφώνηση πρακτικών» του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 
έτους 2017. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού για 
την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 38/2017 

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 διάθεση 

πίστωσης για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού για την κάλυψη των αναγκών 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/7-
6-2010) «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 εγκρίθηκε. 

− Το αριθμ. πρωτ: 2936/01.03.2017 αίτημα Γραφείου Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την 
ανάγκη προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. 

− Την αριθμ. πρωτ:2973/02.03.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου και Προμηθειών, προϋπολογισμού δαπάνης 3.596,00 ευρώ, η οποία αναρτήθηκε στο 
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ005859077. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 10-6691 
με τίτλο «προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων» του οποίου έχει προβλεφθεί πίστωση 
ποσού 5.000,00 ευρώ. 

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

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

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

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

− το αριθμ. πρωτ: 2936/01.03.2017 αίτημα Γραφείου Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την αριθμ. πρωτ: 2973/02.03.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου και Προμηθειών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
αποφασίζει  ομόφωνα  

(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 3.596,00 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού 
για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 3.596,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6691 με τίτλο «προμήθεια ειδών 
σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων» του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2017. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ημερήσιων μερίδων έτοιμου 
φαγητού με σκοπό τη διανομή τους σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 39/2017 

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 διάθεση 

πίστωσης για την προμήθεια ημερήσιων μερίδων έτοιμου φαγητού με σκοπό τη διανομή τους σε 
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ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 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/7-
6-2010) «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 εγκρίθηκε. 

− Την αριθμ. πρωτ:3103/02.03.2017 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Δημάρχου σχετικά με τη 
διενέργεια προμήθειας 150 ημερήσιων μερίδων έτοιμου φαγητού με σκοπό τη διανομή τους σε ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες του Δήμου Λαυρεωτικής, προϋπολογισμού δαπάνης 4.836,00 ευρώ, η οποία 
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ005870923. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 15-
6474.002 με τίτλο «έξοδα Κοινωνικού Παντοπωλείου» του οποίου έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 
109.196,88 ευρώ. 

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

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

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

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

− την αριθμ. πρωτ:3103/02.03.2017 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Δημάρχου  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 4.836,00 ευρώ για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας 150 ημερήσιων 
μερίδων έτοιμου φαγητού με σκοπό τη διανομή τους σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου 
Λαυρεωτικής. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 4.836,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6474.002 με τίτλο «έξοδα Κοινωνικού 
Παντοπωλείου» του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017. 
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ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010, για δαπάνες κάτω των 1.000,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
Αρ. Απόφ.: 40/2017 

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 έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, για δαπάνες 

κάτω των 1.000,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)», 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/7-
6-2010) «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 εγκρίθηκε. 

− Την αριθμ. πρωτ: 3113/03.03.2017 υποβολή αιτήματος Γραφείου Δημάρχου για την προμήθεια 
και τοποθέτηση ραφιών τύπου dexion στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής. 

− Την αριθμ. πρωτ:2672/24.02.2017 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Αντιδημάρχου για την 
προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των εξωτερικών συνεργείων. 

− Την αριθμ. πρωτ: 2716/24.02.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου και Προμηθειών για την προμήθεια σφραγίδων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. 

− Την αριθμ. πρωτ:2718/24.02.2017 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Δημάρχου σχετικά με την 
εκτύπωση έγχρωμων σχεδίων και την έκδοση φωτοτυπιών. 

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,  

− τα αιτήματα των Υπηρεσιών, όπως αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσας 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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αποφασίζει  ομόφωνα  
την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, 
όπως αναφέρονται ακολούθως: 

Α/Α Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ 

1 10-6261.001 Προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών τύπου dexion στο 
Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής 992,00 

2 20-7135.006 Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των εξωτερικών 
συνεργείων 1.058,20 

3 10-6613 Προμήθεια σφραγίδων για την κάλυψη υπηρεσιακών 
αναγκών 360,47 

4 10-6613 Εκτύπωση έγχρωμων σχεδίων- έκδοση φωτοτυπιών 687,98 

  Σύνολο 3.098,65 

 
ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ’ αριθμ.23/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας 
απόφασης περί σύστασης πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 - ορισμός 
υπολόγου 
Αρ. Απόφ.: 41/2017   

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 «ανάκλησης της υπ’ αριθμ.23/2017 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψης νέας απόφασης περί σύστασης πάγιας προκαταβολής 

Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 - ορισμός υπολόγου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ. 23/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης  
ποσού 4.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.00-8251 του προϋπολογισμού δαπανών έτους 2017 µε τίτλο: 
«πάγια προκαταβολή» για τη σύσταση της πάγιας προκαταβολής και ορίστηκε η υπάλληλος του Δήμου, 
Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού ως αρμόδια για τη διαχείρισή της.  
Λόγω του αυξημένου όγκου εργασίας της ανωτέρω υπαλλήλου και της αδυναμίας άσκησης παράλληλων 
καθηκόντων διαχείρισης πάγιας προκαταβολής, προτείνεται η ανάκληση της προηγούμενης 
αριθμ.23/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και η λήψη νέας απόφασης περί σύστασης πάγιας 
προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και ορισμό υπολόγου. 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στο υπ’ αριθμ. πρωτ: 1810/10.02.2017 έγγραφό της 
αναφέρει τα ακόλουθα: 
«Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 του άρθρου 173 του Ν.3463/2006 και άρθρου 35 του Β.Δ. 17-5/15-06-59 

 της παρ. 8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 

 του Π.Δ. 80/2016 
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 της εγκ. Υπ. Εσωτ. 41432/28-9-1984 

 του άρθρου του 35 Β.Δ. 17-5/15-6-59 

παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με: 

Α. τον καθορισμό του ύψους της παγίας προκαταβολής σε ποσό 4.000,00 ευρώ. 

Β. τον ορισμό υπολόγου υπαλλήλου για τη διαχείρισή της, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί και το 

σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής. 

Γ. τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-8251 με τίτλο «παγία προκαταβολή» 

του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017. 

Δ. τον καθορισμό του είδους των δαπανών, που δύνανται να πληρώνονται από το ποσό της πάγιας 

προκαταβολής και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους Κ.Α. του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017. 

Ε. τον καθορισμό των ΚΑ δαπανών σε βάρος των οποίων θα επιτρέπονται οι πληρωμές από την πάγια 

προκαταβολή. 

Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω ποσό των 4.000,00 ευρώ είναι το ανώτατο που μπορεί να έχει στα χέρια 

του ο υπόλογος και όχι το ανώτατο ετήσιο ποσό που διατίθεται από την πάγια προκαταβολή (Εγκ. Υπ. 

Εσωτ. 41432/28-9-1984). Το ποσό της πάγιας προκαταβολής που διαθέτει ο υπόλογος, θα αποκαθίσταται 

(αναπληρώνεται) με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, 

έτσι ώστε να παραμένει στα χέρια του το αρχικό ποσό που θα του χορηγήσει η Οικονομική  Επιτροπή. 

Ο οριζόμενος υπάλληλος θα ενεργεί τις πληρωμές, ύστερα από γραπτή εντολή του Δημάρχου 

Λαυρεωτικής και με το ποσό της πάγιας προκαταβολής μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σε 

βάρος των ΚΑ δαπανών που θα καθοριστούν με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.» 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 35 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, απαραίτητη προϋπόθεση για να πληρωθεί μία δαπάνη 
από την πάγια προκαταβολή, είναι να υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό.  
            Συνεπώς, δεν μπορεί να πληρώνεται αδιακρίτως από την πάγια προκαταβολή οποιαδήποτε 
δαπάνη οποιουδήποτε ύψους, αλλά μόνον η δαπάνη που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό και 
μέχρι του ύψους της πίστωσης που είναι γραμμένη στον οικείο κωδικό αριθμό. 
            Δαπάνες που εξαιρούνται της πληρωμής από την πάγια προκαταβολή, δεν αναφέρει ο νόμος, 
άρα η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να ορίσει, ότι από την πάγια προκαταβολή θα πληρώνονται οι 
δαπάνες ορισμένων ή και όλων ακόμη των κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού. 
    Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 173 παρ. 1 περίπτ. γ΄ του Ν 3463/06, μετά τη σύσταση της 
πάγιας προκαταβολής, ο υπόλογος υπάλληλος διενεργεί τις πληρωμές με βάση έγγραφες εντολές του 
Δημάρχου.  Οι πληρωμές από την πάγια προκαταβολή πρέπει να γίνονται με βάση τα δικαιολογητικά 
που προβλέπει ο νόμος για κάθε κατηγορία δαπάνης. Δηλαδή, για κάθε δαπάνη που πληρώνεται από 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3463/06&typen=4
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την πάγια προκαταβολή, πρέπει να υπάρχουν τα δικαιολογητικά που θα είχαν απαιτηθεί, εάν για τη 
δαπάνη αυτή επρόκειτο να εκδοθεί κανονικό ένταλμα πληρωμής (άρθρο 35 παρ. 3 Β.Δ. 17/5-15/6/1959). 

Κατ’ εξαίρεση για τις προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές που πληρώνονται από την 
πάγια προκαταβολή, αξίας, κατά περίπτωση, μέχρι τετρακόσια (400,00) ευρώ, δεν απαιτείται η τήρηση 
των διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ούτε η σύνταξη 
μελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών (άρθρο 173 παρ. 3 Ν 3463/06). 

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 173 του Ν.3463/2006 
- τις διατάξεις του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 
- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 
- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 
- το αριθμ. πρωτ: 1810/10.02.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
- την αριθμ.23/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Ανακαλεί την προηγούμενη υπ’ αριθμ.23/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης 
πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και ορισμού υπολόγου. 
Β. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ύψους 4.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.00-8251 µε τίτλο «πάγια 
προκαταβολή» για τη σύσταση της πάγιας προκαταβολής του Δήμου Λαυρεωτικής, για το έτος 2017. 
Γ. Ορίζει  αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές, σύμφωνα µε τις έγγραφες εντολές του 
Δημάρχου Λαυρεωτικής και στο όνομα του οποίου θα εκδίδεται το χρηματικό ένταλμα, τον υπάλληλο του 
Δήμου Λαυρεωτικής Θεόδωρο Γκιώνη, ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού. 
Δ. Καθορίζει το ύψος των δαπανών που μπορούν να πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή σε 
1.500,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Κάθε δαπάνη που θα πληρώνεται 
μέσω της πάγιας προκαταβολής, θα συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κατ’ εξαίρεση 
για δαπάνες που θα πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, αξίας, κατά περίπτωση, μέχρι 
τετρακόσια (400,00) ευρώ, δεν θα απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η 
ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ούτε η σύνταξη μελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με 
το άρθρο 173 παρ. 3 του Ν. 3463/06. 
Ε. Ορίζει τους ΚΑ δαπανών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, σε βάρος των οποίων 
μπορούν να διενεργούνται πληρωμές δαπανών μέσω πάγιας προκαταβολής τους κατωτέρω: 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3463/06&typen=4
http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3463/06&typen=4
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Κ.Α. 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 
Κ.Α. 00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 
Κ.Α. 00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 
αντιπροσωπειών 
Κ.Α. 00-6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 
Κ.Α. 00-6441 Συμμετοχή σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις 
Κ.Α. 00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 
Κ.Α. 00-6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 
Κ.Α. 00-6453 Λοιπές συνδρομές 
Κ.Α. 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 
Κ.Α. 00-6494 Έξοδα συμβολαιογράφων & δικαστικών επιμελητών 
K.A. 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής χρήσεως   
Κ.Α. 00-8131 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 
 

Κ.Α. 10-6063 Λοιπές παροχές σε είδος 
Κ.Α. 10-6162.001 Έξοδα για πληρωμή προσωπικού ΔΙΑΣ 
ΚΑ 10-6261.001 Συντήρηση & επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Λαυρίου 
Κ.Α. 10-6261.002 Συντήρηση & επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας 
Κ.Α. 10-6263.002 Συντήρηση ελαστικών 
Κ.Α. 10-6264 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων 
Κ.Α. 10-6265 Συντήρηση & επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών & λοιπού εξοπλισμού 
Κ.Α. 10-6266.001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 
Κ.Α. 10-6266.002 Επιτόπια υποστήριξη εφαρμογών 
Κ.Α. 10-6266.003 Επιτόπια υποστήριξη hardware 
ΚΑ 10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 
Κ.Α. 10-6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 
Κ.Α. 10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 
Κ.Α. 10-6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 
K.A. 10-6611 Προμήθεια βιβλίων  
K.A. 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης  
Κ.Α. 10-6613 Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης – πολλαπλών εκτυπώσεων 
Κ.Α. 10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού 
Κ.Α. 10-6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 
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Κ.Α. 10-6654.001 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού 
Κ.Α. 10-6654.003 Προμήθεια μελανιών ΔΕ Κερατέας 
Κ.Α. 10-6654.004 Προμήθεια μελανιών ΔΕ Λαυρίου 
Κ.Α. 10-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού 
Κ.Α. 10-7133 Έπιπλα – σκεύη 
Κ.Α. 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 
Κ.Α. 10-7135 Λοιπό εξοπλισμός 
 

Κ.Α. 15-6061 Παροχές ένδυσης (εργατοτεχνικού & ένστολου προσωπικού) 
Κ.Α. 15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 
Κ.Α. 15-6261.001 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων 
Κ.Α. 15-6261.003 Συντήρηση Ορυκτολογικού Μουσείου Καμάριζας 
K.A. 15-6161.005 Συντήρηση – επισκευή Πολιτιστικού Κέντρου Κερατέας 
Κ.Α. 15-6261.006 Συντήρηση – επισκευή Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Κερατέας 
Κ.Α. 15-6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 
Κ.Α. 15-6474.002 Έξοδα Κοινωνικού Παντοπωλείου 
Κ.Α. 15-7331.002 Συντήρηση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
 

Κ.Α. 20-6061 Παροχές ένδυσης (εργατοτεχνικού & ένστολου προσωπικού) 
Κ.Α. 20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 
Κ.Α. 20-6262.001 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Κερατέας 
Κ.Α.20-6262.002 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Λαυρίου 
Κ.Α. 20-6262.003 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
Κ.Α. 20-6263.002 Συντήρηση ελαστικών 
Κ.Α. 20-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 
Κ.Α. 20-6681 Υλικά φαρμακείου 
Κ.Α. 20-7131.002 Προμήθεια εξαρτημάτων – φωτιστικών 
Κ.Α. 20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού  
Κ.Α. 20-7131.004 Προμήθεια λοιπού η/μ εξοπλισμού 
Κ.Α. 20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός – ελαστικά 
Κ.Α. 20-7135.006 Λοιπός εξοπλισμός 
Κ.Α. 20-7135.007 Προμήθεια κάδων Δ.Ε. Κερατέας 
Κ.Α. 20-7135.008 Προμήθεια κάδων Δ.Ε. Λαυρίου 
Κ.Α. 20-7135.009 Προμήθεια κάδων Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου 
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Κ.Α. 20-7321.002 Φωταγώγηση δημοτικών κτιρίων –επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. 
Κερατέας 
Κ.Α. 20-7321.003 Φωταγώγηση δημοτικών κτιρίων –επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. 
Λαυρίου 
Κ.Α. 20-7322.004 Φωταγώγηση πλατειών, πάρκων κλπ Δ.Ε. Κερατέας 
Κ.Α. 20-7322.005 Φωταγώγηση πλατειών, πάρκων κλπ Δ.Ε. Λαυρίου 
Κ.Α. 20-7322.006 Φωταγώγηση πλατειών, πάρκων κλπ Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου 
Κ.Α. 20-7412.002 Ηλεκτρολογικές εργασίες 

Κ.Α. 30-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 
Κ.Α. 30-6261.001 Συντήρηση & επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Λαυρίου 
Κ.Α. 30-6261.002 Συντήρηση & επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Κερατέας 
Κ.Α. 30-6261.004 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κ.Α. 30-6261.005 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κ.Α. 30-6262.002 Συντήρηση & επισκευή παιδικών χαρών Λαυρίου 
Κ.Α. 30-6262.003 Συντήρηση & επισκευή παιδικών χαρών Κερατέας 
Κ.Α. 30-6262.007 Συντήρηση και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Κερατέας 
Κ.Α. 30-6262.008 Συντήρηση και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λαυρίου 
Κ.Α. 30-6262.009 Συντήρηση – επισκευή σιντριβανιών Δ.Ε. Λαυρίου 
Κ.Α. 30-6262.010 Συντήρηση – επισκευή σιντριβανιών Δ.Ε. Κερατέας 
Κ.Α. 30-6262.011 Συντήρηση – επισκευή στάσεων Δ.Ε. Λαυρίου 
Κ.Α. 30-6262.012 Συντήρηση – επισκευή στάσεων Δ.Ε. Κερατέας 
Κ.Α. 30-6262.014 Συντήρηση – επισκευή πεζοδρομίων πόλης Λαυρίου 
Κ.Α. 30-6262.015 Συντήρηση – επισκευή πεζοδρομίων πόλης Κερατέας 
Κ.Α. 30-6263.002 Συντήρηση ελαστικών 
Κ.Α. 30-6414.002 Μεταφορές εν γένει 
Κ.Α 30-6422 Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 
Κ.Α. 30-6462 Δημοσίευση προκηρύξεων  
Κ.Α. 30-6661.001 Προμήθεια χρωμάτων ΔΕ Λαυρίου 
Κ.Α. 30-6661.002 Προμήθεια χρωμάτων ΔΕ Κερατέας 
Κ.Α. 30-6661.003 Προμήθεια χρωμάτων Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου 
Κ.Α. 30-6662.006 Προμήθεια οικοδομικών & αδρανών υλικών Δ.Ε. Λαυρίου 
Κ.Α. 30-6662.007 Προμήθεια οικοδομικών & αδρανών υλικών Δ.Ε. Κερατέας 
Κ.Α. 30-6662.008 Προμήθεια οικοδομικών & αδρανών υλικών Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου 
Κ.Α. 30-6662.009 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Λαυρίου 
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Κ.Α. 30-6662.010 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Κερατέας 
Κ.Α. 30-6662.011 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου 
Κ.Α. 30-6662.012 Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων Δ.Ε. Λαυρίου 
Κ.Α. 30-6662.013 Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων Δ.Ε. Κερατέας 
Κ.Α. 30-6662.014 Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου  
Κ.Α. 30-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 
Κ.Α. 30-7135.012 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού, πινακίδων σήμανσης κλπ Δ.Ε. Λαυρίου 
Κ.Α. 30-7135.013 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού, πινακίδων σήμανσης κλπ Δ.Ε. Κερατέας 
Κ.Α. 30-7323.015 Ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης Λαυρίου 
Κ.Α. 30-7323.016 Ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης Κερατέας 
Κ.Α. 30-7333.007 Συντήρηση & επισκευή οδικού δικτύου πόλης Λαυρίου 
Κ.Α. 30-7333.008 Συντήρηση & επισκευή οδικού δικτύου Κερατέας 
 

Κ.Α. 35-6061 Παροχές ένδυσης (εργατοτεχνικού & ένστολου προσωπικού) 
Κ.Α. 35-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 
Κ.Α. 35-6262.002 Συντήρηση & επισκευή κήπων ΔΕ Λαυρίου 
Κ.Α. 35-6262.003 Συντήρηση & επισκευή κήπων ΔΕ Κερατέας 
Κ.Α. 35-6262.005 Κοπή ψηλών δένδρων ΔΕ Λαυρίου 
Κ.Α. 35-6262.006 Κοπή ψηλών δένδρων ΔΕ Κερατέας 
Κ.Α. 35-6262.013 Αναδιάταξη πρασίνου στις νησίδες πόλης Λαυρίου 
Κ.Α. 35-6262.014 Αναδιάταξη πρασίνου στις νησίδες πόλης Κερατέας 
Κ.Α. 35-6263.002 Συντήρηση ελαστικών 
Κ.Α. 35-6264 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων 
Κ.Α. 35-6693.001 Προμήθεια φυτοπ/κού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους (ΔΕ Λαυρίου) 
Κ.Α. 35-6693.002 Προμήθεια φυτοπ/κού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους (ΔΕ Κερατέας) 
Κ.Α. 35-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 
Κ.Α. 35-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός 
Κ.Α. 35-7135.002 Προμήθεια ελαστικών 
 

Κ.Α. 45-6063 Λοιπές παροχές σε είδος 
Κ.Α. 45-6261.001 Συντήρηση & επισκευή δημοτικών νεκροταφείων Λαυρίου – Λεγραινών 
Κ.Α. 45-6261.002 Συντήρηση & επισκευή δημοτικών κοιμητηρίων Κερατέας – Πλάκας 
Κ.Α. 45-6261.003 Συντήρηση & επισκευή Δημοτικού Κοιμητηρίου Αγίου Κωνσταντίνου 
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Κ.Α. 64-7333.001 Συντήρηση – αποκατάσταση αγροτικών οδών Δ.Ε. Λαυρίου 
Κ.Α. 64-7333.002 Συντήρηση – αποκατάσταση αγροτικών οδών Δ.Ε. Κερατέας 
 

Κ.Α. 70-6681 Υλικά φαρμακείου 
Κ.Α.70-6699.001 Λοιπές προμήθειες πυροπροστασίας 
Κ.Α. 70-6699.002 Προμήθεια στολών πυροπροστασίας 
Κ.Α. 70-7135.001 Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός 
Κ.Α. 70-7135.002 Λοιπός εξοπλισμός – ελαστικά 
 

Στ. Η επιστροφή ολόκληρου του ποσού της παγίας προκαταβολής θα γίνει από τον υπόλογο υπάλληλο 
το αργότερο έως τη λήξη του οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 35 
του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 και του άρθρου 173 του Ν.3463/2006. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-8115.001 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 για την εξόφληση 
του αριθμ.59/21.02.2016 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών της εταιρείας 
«ΔΟΜΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» 
Αρ. Απόφ.: 42/2017 

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 διάθεση 

πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-8115.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2017 για την εξόφληση του αριθμ.59/21.02.2016 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών της 

εταιρείας ‘’ΔΟΜΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ’’», έθεσε υπόψη των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής την από 02.03.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«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. 

Στις παραγράφους 2α, 2β και 2γ της Β’ ενότητας του αρ. πρωτ: 2/99070/0026 εγγράφου της 

Διεύθυνσης Συντονισμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» αναφέρεται ότι: «…με την 

έναρξη του οικονομικού έτους, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ’ απόλυτη 

προτεραιότητα οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην 

δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2017.   
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β. Στην συνέχεια πρέπει να εκδοθούν οι αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την δέσμευση 

πιστώσεων ισόποσων με τις απλήρωτες υποχρεώσεις των αντίστοιχων αναλήψεων του 2016 που 

ανατρέπονται κατά τα ανωτέρω, εφόσον εκκρεμούν σχετικές υποχρεώσεις. Με τις αποφάσεις αναλήψεων 

υποχρεώσεων της περίπτωσης αυτής, δεσμεύονται οι ειδικές πιστώσεις που εγγράφονται στον 

προϋπολογισμό του οικείου φορέα για τα παρελθόντα έτη, μόνο στην περίπτωση που τα παραστατικά 

στοιχεία της δαπάνης (τιμολόγιο, Α.Π.Υ. κτλ) φέρουν ημερομηνία εντός του 2016. Διαφορετικά οι 

σχετικές δεσμεύσεις αναλαμβάνονται σε βάρος των λοιπών οικείων Κ.Α.Ε.  

γ) Περαιτέρω θα πρέπει να εκδοθούν και οι αποφάσεις για την ανάληψη ολόκληρου του ποσού 

των εγγεγραμμένων πιστώσεων για τις σταθερές δαπάνες, τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και τις 

δαπάνες για μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 9 του 

Π.Δ. 80/2016 (Α.145).» 

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 ψηφίστηκε με την αριθμ.228/2016 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 έγγραφο της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Ιστορικό 

Με την υπ’ αριθμ.120/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η 4η 

αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016 και προστέθηκε ο ΚΑ δαπανών 64-7333.001. 

Με την υπ’ αριθμ.191/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και έγινε η 

διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 64-7333.001 του προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμου έτους 2016. 

Με την υπ’ αριθμ. 780/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής έγινε η ανάθεση της υπηρεσίας 

με τίτλο «εργασίες καθαρισμού δημοτικών οδών, αγροτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων στη 

Δημοτική Ενότητα Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής» στην εταιρεία «ΔΟΜΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», με έδρα στην Κερατέα, 42ο km Λεωφ. Αθηνών – Λαυρίου, ΑΦΜ 

998292210, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, έναντι του ποσού των 11.180,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 13.863,20 

ευρώ. 

Η σύμβαση υπεγράφη στις 8 Δεκεμβρίου 2016 (ΑΔΑΜ: 16SYMV005536936). Η εργασία 

εκτελέστηκε εντός του έτους 2016 και εκδόθηκε το αριθμ.59/21.12.2016 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. 

Το τιμολόγιο δεν εξοφλήθηκε εντός του οικονομικού έτους 2016, λόγω λήξης του και μεταφέρθηκε στη 

χρήση του οικονομικού έτους 2017.  

Επειδή στον προϋπολογισμό του έτους 2017 δεν έχει προβλεφθεί πίστωση στον ΚΑ 64-8115.001 

και προκειμένου να γίνει η εξόφληση του ως άνω τιμολογίου, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να 

αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της ανωτέρω δαπάνης και τη μεταφορά του τιμολογίου από τον ΚΑ 

64-8115.001 στον ΚΑ 20-8115.001 του προϋπολογισμού δαπανών έτους 2017, ως αντίστοιχου ΚΑ ΠΟΕ, 

αφού η παρεχόμενη υπηρεσία αφορά εργασίες καθαριότητας. 
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Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.» 

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

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

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

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

− την από 02.03.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 13.863,20 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 20-8115.001  
του προϋπολογισμού δαπανών έτους 2017 για την εξόφληση του αριθμ. 59/21.12.2016 τιμολογίου 
παροχής υπηρεσιών της εταιρείας «ΔΟΜΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», 
που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «εργασίες καθαρισμού δημοτικών οδών, αγροτικών 
δρόμων και κοινοχρήστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής». 
 
ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την υποβολή ενστάσεων από το 
Δήμο Λαυρεωτικής στα πλαίσια ανάρτησης των κτηματολογικών πινάκων  
Αρ. Απόφ.: 43/2017 

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

προπληρωμής για την υποβολή ενστάσεων από το Δήμο Λαυρεωτικής στα πλαίσια ανάρτησης των 

κτηματολογικών πινάκων», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το ΔΥ/01.03.2017 
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Σας γνωρίζουμε ότι για την υποβολή ενστάσεων από το Δήμο Λαυρεωτικής στα πλαίσια ανάρτησης των 

κτηματολογικών πινάκων κρίνεται αναγκαία η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 

1.200,00 ευρώ στο όνομα μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 172 του Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 34, 37 του από Β.Δ/τος 17/5 – 15/06/1959. 

Η έκδοση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής θα γίνει σε βάρος του ΚΑ 00-6495.001 του 

προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2017. 

Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού από τον υπόλογο υπάλληλο θα οριστεί σε τρεις (3) μήνες από 

την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος προπληρωμής.» 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

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

− τη ΔΥ/01.03.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 1.200,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6495.001 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «λοιπές δαπάνες 
γενικής φύσης» για την υποβολή ενστάσεων στο Κτηματολόγιο από το Δήμο Λαυρεωτικής στα πλαίσια 
ανάρτησης των κτηματολογικών πινάκων. 
Β. Εγκρίνει την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα της υπαλλήλου του 
Δήμου Λαυρεωτικής, Βασιλικής Λιάγκη, ΔΕ Διοικητικού. 
Γ. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από την ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 
03.06.2017. 
Δ. Η απόδοση του χρηματικού εντάλματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 του 
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 
Δήμου Λαυρεωτικής σε διοικητική υπόθεση ενώπιον του Ι’ Τμήματος Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών 
Αρ. Απόφ.: 44/2017 

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

για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής σε διοικητική υπόθεση ενώπιον του Ι’ Τμήματος 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Η υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Ειρήνη Πρέκκα άσκησε ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών (Ι’ Τμήμα) αίτηση ακύρωσης με ΑΚ 1104/08.08.2016, κατά της σιωπηρής αρνήσεως 
του Δήμου Λαυρεωτικής να απαντήσει σε αίτημά της για την απασχόληση της στις Υπηρεσίες του Δήμου 
σύμφωνα με την ειδικότητά της. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, με το ΔΥ/20.02.2017 έγγραφό του προς την Οικονομική 
Επιτροπή, εισηγείται τα ακόλουθα:  
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     «Σχετικώς με την εκπροσώπηση του Δήμου σε υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών (Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας – Ι΄. Τμήμα) κατά τη δικάσιμο της 17/3/2017, 

μετά από αίτηση ακύρωσης της υπαλλήλου Ειρήνης Πρέκκα,  έχω να σας γνωρίσω τα ακόλουθα:  

     Όπως ήδη είχα εξηγήσει και προφορικώς εν όψει  της εκδίκασης της  αντίστοιχης αίτησης αναστολής  

της ιδίας υπαλλήλου, τον παρελθόντα Οκτώβριο 2016, για τη συγκεκριμένη αντιδικία, εκτός του ότι 

υφίσταται προσωπικό κώλυμα, θεωρώ ότι ο Δήμος (λαμβανομένου υπ’ όψη και του φόρου εργασίας 

μου, ως  μόνου δικηγόρου  χωρίς  κάν γραμματειακή ή  άλλη υποστήριξη),  πρέπει να απευθυνθεί  και 

πάλι σε δικηγορικό γραφείο με εξειδίκευση  και εμπειρία, σε αντικείμενα  της  φύσεως των  ανωτέρω  

αιτήσεων, με γνώμονα την πληρέστερη  εξασφάλιση  και προστασία των  δικαιωμάτων  και συμφερόντων  

του . 

     Αυτό  άλλωστε επιβάλλεται και για την ενιαία και αποτελεσματική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης 

αντιδικίας, αφού και  την αίτηση αναστολής  χειρίσθηκε  για τους ίδιους λόγους, εξειδικευμένο δικηγορικό 

γραφείο.» 

Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την 
ανάθεση της πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών, Γεώργιο Κατσαμπέρη του Νικολάου, λόγω της 
εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας του, ώστε να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας – Ι΄. Τμήμα) κατά τη δικάσιμο της 
17 Μαρτίου 2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη από αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010, τεύχος Α’), η Οικονομική Επιτροπή 
είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.  

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με την παρ.1 περ.ε, αποφασίζει για την ανάθεση σε 
δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη την ειδική γνώση και εμπειρία του ανωτέρω δικηγόρου και 
τη σοβαρότητα του ζητήματος για το Δήμο Λαυρεωτικής 

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 Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1, περ.ε του Ν.3852/2010,  

− την από 20.02.2017 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Κατσαμπέρη του Νικολάου 
(ΑΜ/ΔΣΑ 27245), με έδρα Λεωφ. Αλεξάνδρας 100, όπως παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 30 από 32 

Αθηνών (Ι’ Τμήμα), προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής κατά την εκδίκαση της αίτησης 
ακύρωσης που ασκήθηκε από την υπάλληλο ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΕΚΚΑ (ΑΚ 1104/08.08.2016) στη δικάσιμο της 
17ης Μαρτίου 2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη από αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο. 
Β. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 
σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση εκ μέρους του 
Δήμου Λαυρεωτικής αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την 
προσβολή της υπ’ αριθμ.2070/2016 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 
Αρ. Απόφ.: 45/2017 

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

για την άσκηση εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας για την προσβολή της υπ’ αριθμ.2070/2016 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών» έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
          Με την υπ’ αριθμ. 2070/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών έγινε δεκτή η προσφυγή 
της ΔΕΗ Α.Ε. κατά των εγγραφών της στον χρηματικό κατάλογο του Δήμου προκειμένου για φόρο 
ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2009 και τέλη καθαριότητας και φωτισμού του ιδίου έτους.  
          Σύμφωνα με το σκεπτικό της ως άνω απόφασης, ο τρόπος υπολογισμού των εν λόγω δημοτικών 
επιβαρύνσεων ειδικώς για το έτος 2009 δεν είναι νόμιμος, αφού ο Δήμος προέβη στον προσδιορισμό 
τους εφαρμόζοντας το μέσο του ισχύοντος για κάθε πρώην Δήμο (Κερατέας – Λαυρεωτικής) συντελεστή, 
επί του συνόλου της δηλωθείσας επί πλέον έκτασης στεγασμένων και μη χώρων, αθροίζοντας στη 
συνέχεια τα προκύπτοντα (δύο) ποσά, ενώ όφειλε, σύμφωνα με τον νόμο, ενόψει του ότι κατά το έτος 
2009 ίσχυαν οι κανονιστικές αποφάσεις των δυο πρώην  Δήμων να κατανείμει με τη διενέργεια ελέγχου 
την έκταση αυτή μεταξύ των δύο Δήμων και να υπολογίσει τις εν λόγω επιβαρύνσεις για το μεν τμήμα 
που ανήκε στον πρώην Δήμο Κερατέας με βάση τους συντελεστές που προέβλεπε η ισχύουσα 
κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου αυτού, για δε το τμήμα της έκτασης που 
ανήκε στον πρώην Δήμο Λαυρεωτικής με βάση τους συντελεστές που προέβλεπε για τον Δήμο αυτό η 
αντίστοιχη κανονιστική απόφαση.  
Σημειώνεται ότι ο ακολουθούμενος ως άνω τρόπος υπολογισμού επιβεβαιώθηκε, όπως αναφέρεται στην 
απόφαση (σελ. 7), από την από 30.03.2015 έκθεση απόψεων της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου. Με 
έρεισμα τις σκέψεις αυτές το Δικαστήριο ακύρωσε την ανωτέρω εγγραφή της προσφεύγουσας στον 
συγκεκριμένο χρηματικό κατάλογο του Δήμου. 
          Η ανωτέρω κρίση του Δικαστηρίου δεν είναι, κατά την ορθότερη άποψη, αναμφίβολη, δεδομένου 
μάλιστα ότι ακόμη και εάν ο συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού δεν θεωρούνταν νόμιμος, το 
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Δικαστήριο της ουσίας (όπως είναι εν προκειμένω το Διοικητικό Εφετείο) δικάζοντας την προσφυγή 
όφειλε να προχωρήσει σε τροποποίηση και όχι σε ακύρωση του οικείου χρηματικού καταλόγου. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Λαυρεωτικής, ήδη με το αριθμ. πρωτ: 20615/26.10.2015 
έγγραφό του έχει εισηγηθεί την ανάθεση του χειρισμού της υπόθεσης σε εξειδικευμένο δικηγορικό 
γραφείο που να έχει κατάλληλη εμπειρία και ειδίκευση. 

Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την 
ανάθεση της πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο 
της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (“Ap. Papaconstantinou & Partners Law Firm”), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 
Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμ. 30 - 32, Κολωνάκι, να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας και να ασκήσει αίτηση αναιρέσεως κατά της υπ’ αριθμ.2070/2016 
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010, τεύχος Α’), η Οικονομική Επιτροπή 
είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.  

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με την παρ.1 περ.ε, αποφασίζει για την ανάθεση σε 
δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη την ειδική γνώση και εμπειρία του ανωτέρω δικηγόρου και 
τη σοβαρότητα του ζητήματος για το Δήμο Λαυρεωτικής 

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 Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1, περ.ε του Ν.3852/2010,  

− το αριθμ. πρωτ: 20615/26.10.2015 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαυρεωτικής 

− την υπ’ αριθμ.2070/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, 
βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ 
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (“AP. PAPACONSTANTINOU & PARTNERS LAW FIRM”), που εδρεύει στην Αθήνα, 
οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμ. 30-32, Κολωνάκι, να ασκήσει εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση αναιρέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 2070/2016 
αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμ. 8ο). Η παρούσα εντολή χορηγείται ενόψει 
της σημασίας της υποθέσεως για τα συμφέροντα του Δήμου και αφετέρου της ιδιαίτερης γνώσης και 

http://publiclaw-lawfirm.gr/wp-content/uploads/2015/03/iso-9001-2008.pdf
http://publiclaw-lawfirm.gr/wp-content/uploads/2015/03/iso-9001-2008.pdf
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εμπειρίας του εν λόγω Δικηγόρου και της Δικηγορικής Εταιρείας του στα αντικείμενα αυτά, τα οποία 
έχουν διδάξει μάλιστα επί σειρά ετών σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. 
Β. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 
σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Σταύρος Κρητικός 
 
Παναγιώτης Τσίκλος 
 
Ηλίας Στουραΐτης 
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