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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  5 η ς  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
ΤΗΣ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 24 Μαρτίου 2017 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 16:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 20.03.2017 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 7 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Αναστάσιος Αντωνίου, Ευαγγελία Βελετάκου, Παναγιώτης 
Τσίκλος,  Ιωάννης Αποστολίδης (ως αναπληρωματικό μέλος λόγω απουσίας του τακτικού μέλους 
Ιωάννη Συρίγου), Κωνσταντίνος Λεβαντής, Ιωάννης Παρασκευής 

Απόντα μέλη  : - 
Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση σε σώμα – ορισμός Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής (περίοδος 5 
Μαρτίου 2017 έως 31 Αυγούστου 2019 
Αρ. Απόφ.: 46/2017 

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 «συγκρότησης σε σώμα – εκλογής 

Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής (περίοδος 5 Μαρτίου 2017 έως 31 Αυγούστου 2019)», έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με το υπ’ αριθμ.52/2017 πρακτικό Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής έγινε η εκλογή των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής, η θητεία της οποίας αρχίζει την 5η Μαρτίου 2017 και λήγει την 31η 
Αυγούστου 2019. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ τους, με φανερή ψηφοφορία, 
τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει 
και ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος έδωσε το λόγο στη μειοψηφία, η οποία πρότεινε στο 
σώμα το τακτικό μέλος  της Οικονομικής Επιτροπής, Κωνσταντίνο Λεβαντή, ως Αντιπρόεδρο αυτής.  
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Στη συνέχεια άρχισε η φανερή ψηφοφορία μεταξύ του συνόλου των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής, οι οποίοι ψήφησαν ονομαστικά. Μετά το τέλος της πιο πάνω ψηφοφορίας, ανακοινώθηκε το 
αποτέλεσμα, σύμφωνα με το οποίο για το αξίωμα του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής ο κος 
Κωνσταντίνος Λεβαντής έλαβε επτά (7) ψήφους επί συνόλου επτά (7) ψηφισάντων. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Πρόεδρου και έλαβε υπόψη της: 

− την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 

− τη μοναδική υποψηφιότητα, έτσι όπως ορίστηκε από το σύνολο της μειοψηφίας 

− την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας 
εκλέγει  

αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο από 5 Μαρτίου 2017 έως 31 Αυγούστου 2019 
το Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας, κο Κωνσταντίνο Λεβαντή, ο οποίος συγκέντρωσε επτά (7) 
ψήφους, επί συνόλου επτά (7) ψηφισάντων. 

Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ημερών από την εκλογή στον Γενικό 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη 
ενώπιων του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της 
εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη 
νομιμότητα της εκλογής. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ:771/23.01.2017 αίτηση της κας ΖΗΝΟΒΙΑΣ 
ΤΣΙΦΤΑ που αφορά αποζημίωση βλάβης οχήματος από αδέσποτα σκυλιά 
Αρ. Απόφ.:47/2017   

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 «λήψης απόφασης σχετικά με την 

αριθμ. πρωτ:771/23.01.2017 αίτηση της κας ΖΗΝΟΒΙΑΣ ΤΣΙΦΤΑ που αφορά αποζημίωση βλάβης 

οχήματος από αδέσποτα σκυλιά» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Με την αριθμ. πρωτ: 771/23.01.2017 αίτησή της, η κα Ζηνοβία Τσιφτά αιτείται την καταβολή 

χρηματικής αποζημίωσης για τη ζημιά που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΟΧ 3877 όχημά της από 
επίθεση αδέσποτων σκύλων, ενώ βρισκόταν στην κεντρική πλατεία της πόλης του Λαυρίου. 

Προς απόδειξη του αιτήματός της, η κα Τσιφτά προσκόμισε: (α) το από 20.12.2016 απόσπασμα 
βιβλίου συμβάντων του Τμήματος Ασφαλείας Λαυρίου, (β) δελτίο περιγραφής εκτέλεσης εργασιών και 
απόδειξη επισκευής του οχήματος ποσού 337,90 ευρώ και (γ) φωτογραφίες που επιβεβαιώνουν τις 
φθορές που έχουν προκληθεί στο εμπρόσθιο μέρος του οχήματος.  

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στην αρ. πρωτ:3412/08.03.2017 γνωμοδότησή του αναφέρει 
τα κατωτέρω: 
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     «Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. 771/23-1-2017 αίτησης της  κ. Ζηνοβίας Τσιφτά, με την οποία ζητείται  

η αποκατάσταση των βλαβών του οχήματός της, τις οποίες υπέστη από επίθεση αδέσποτων σκύλων την 

17/12/2016  στην Κεντρική Πλατεία Λαυρίου, έχω να σας εκθέσω ότι:  

     Λαμβάνοντας υπ’ όψη:  

Α) το απόσπασμα του Βιβλίου Συμβάντων του Τμήματος Ασφαλείας Λαυρίου  και τις επισυναπτόμενες 

φωτογραφίες και εφ’ όσον κρίνετε  ότι με αυτά βεβαιώνονται τα πραγματικά περιστατικά όπως τα εκθέτει η 

αιτούσα , 

Β)  το γεγονός ότι  αντίστοιχες καταγγελίες- αιτήσεις έχουν προϋπάρξει και από άλλους δημότες για την ίδια 

αιτία,  

Γ) τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιδ εδ. β΄. και παρ. 2 , καθώς και 75 γ παρ. 10 του ν. 3852/2010   

και 

Δ) ότι το αιτούμενο ποσό της αποζημιώσεως ανέρχεται σε 337,90 ευρώ. 

     Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει σχετικώς  και αν είναι προς το συμφέρον του 

Δήμου να λάβει θετική απόφαση, προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων και  αποφυγή απασχολήσεων.» 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4071/2012 και 
ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό 
ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ και 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν 
αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. 

Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου ότι σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς είναι 
πιθανό το ύψος της αποζημίωσης που θα κληθεί να καταβάλει ο Δήμος να είναι πολύ περισσότερο, ο 
κος Πρόεδρος πρότεινε την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Επιπλέον, η επιλογή της 
συμβιβαστικής επίλυσης οδηγεί στην αποφυγή τυχόν δικαστικών εξόδων αλλά και περαιτέρω 
ταλαιπωρίας του πολίτη. 

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

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

− την αριθμ. πρωτ:771/23.01.2017 αίτηση της κας Τσιφτά Ζηνοβίας και τα συνημμένα σε αυτή 
έγγραφα, 

− την αριθμ. πρωτ:3412/08.03.2017 γνωμοδότηση 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. Εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση της υφιστάμενης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της 
κας Τσιφτά Ζηνοβίας. 
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Β. Ορίζει την αποζημίωση στο ποσό των 337,90 ευρώ, σύμφωνα με την από 13.01.2017 
προσκομισθείσα απόδειξη. 
Γ. Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 
έτους 2017, στον Κ.Α. 00-6492, με τίτλο «δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων». 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου (ανακοπή και αίτηση αναστολής) 
του Δήμου Λαυρεωτικής κατά της υπ’ αριθμ.3/2017 διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε από το 
Ειρηνοδικείο Λαυρίου (ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΙ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Ο.Ε.) 
Αρ. Απόφ.: 48/2017 

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 «περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου 

(ανακοπή και αίτηση αναστολής) του Δήμου Λαυρεωτικής κατά της υπ’ αριθμ.3/2017 διαταγής πληρωμής 

που εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Λαυρίου (ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΙ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Ο.Ε.)», έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Η Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΙ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Ο.Ε.» υπέβαλε 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου αίτηση και πέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθμ.3/2017 διαταγής 
πληρωμής εναντίον του Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία μας υποχρεώνει να της καταβάλουμε τα 
κατωτέρω ποσά: 

1. Για επιδικασθέν κεφάλαιο 9.689,34 ευρώ. 
2. Για νομίμους τόκους του κεφαλαίου από την επομένη της εκδόσεως ενός εκάστου δελτίου αποστολής 

– τιμολογίου (για την πώληση αγαθών) και τιμολογίου (για την παροχή υπηρεσιών) μέχρι την ημέρα 
έκδοσης της διαταγής πληρωμής 332,37 ευρώ. 

3. Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 300,00 ευρώ. 
4. Για σύνταξη επιταγής 300,00 ευρώ. 
5. Για έκδοση ακριβούς αντιγράφου εξ απογράφου μετά των αντιγραφικών δικαιωμάτων, επίδοση 

τούτου και οδοιπορικά 150,00 ευρώ 
Συνολικά: 10.771,71 ευρώ, νομίμως εντόκως από της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής μέχρι 

εξοφλήσεως. 
Η ανωτέρω διαταγή πληρωμής κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας στις 21.02.2017 και πήρε αριθμό 

πρωτοκόλλου 2769/28.02.2017. 
Σύμφωνα με το νόμο, ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει το δικαίωμα να ασκήσει το ένδικο μέσο της 

ανακοπής κατά της διακοπής πληρωμής μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την 
επίδοση αυτής, η ευδοκίμηση, ωστόσο, του οποίου είναι αμφίβολη, καθώς ο Δήμος Λαυρεωτικής 
παρέλαβε τα εμπορεύματα. 
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Συγκεκριμένα, από την ανάγνωση της διαταγής πληρωμής, προκύπτει ότι αφορά προφορικές 
συμβάσεις πώλησης εμπορευμάτων, μεταξύ της αιτούσας εταιρείας και του Δήμου Λαυρεωτικής, δυνάμει 
των οποίων συμφωνήθηκε αμοιβαίως και η αιτούσα παρέδωσε διάφορες ποσότητες εμπορευμάτων, με 
τα ακόλουθα δελτία αποστολής – τιμολόγια: 59/06.07.2016, 60/11.07.2016, 61/13.07.2016, 
63/18.07.2016, 64/25.07.2016, 65/27.07.2016, 67/27.07.2016, 68/03.08.2016, 69/09.08.2016, 
1352/29.09.2016, 1353/29.09.2016. 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής παρέλαβε και υπέγραψε τα δελτία αποστολής - τιμολόγια πώλησης 
αγαθών, επιβεβαιώνοντας την προσήκουσα παράδοση και παραλαβή των εμπορευμάτων. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στο αριθμ. πρωτ: 3410/06.06.2017 έγγραφό του, σχετικά με τη 
διαταγή πληρωμής της εταιρείας «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΙ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Ο.Ε.», αναφέρει μεταξύ άλλων ότι για 
να φέρει αποτέλεσμα ενδεχόμενη ανακοπή, πρέπει να υπάρχουν σχετικά βάσιμα επιχειρήματα, ώστε να 
αποκρουσθούν οι αιτούμενες οφειλές του Δήμου, καθώς και ο σχετικός φάκελος της συναλλαγής με την 
εταιρεία. Επίσης, μόνη η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση. 

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
αρμόδιο όργανο να αποφασίσει σχετικά με την άσκηση ή μη ανακοπής είναι η Οικονομική Επιτροπή, ο 
κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έπειτα από διαλογική 
συζήτηση 

αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
να μην ασκηθεί ανακοπή κατά της υπ’ αριθμ.3/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, με 
την οποία ο Δήμος Λαυρεωτικής διατάσσεται να καταβάλει στην Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία 
«ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΙ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Ο.Ε.», το συνολικό ποσό των 10.771,71 ευρώ, νομίμως εντόκως από 
της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής μέχρι εξοφλήσεως, για τα εμπορεύματα που παρέδωσε η ως άνω 
εταιρεία στο Δήμο Λαυρεωτικής. 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Ιωάννης Παρασκευής ψήφισε ΟΧΙ, διότι δεν έγιναν με νόμιμο 
τρόπο οι αναθέσεις αυτές, αφού όπως προκύπτει από την ανάγνωση της διαταγής πληρωμής έγιναν 
κατόπιν προφορικής εντολής, χωρίς την υπογραφή σχετικής σύμβασης και χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη 
διαδικασία. Συνεπώς, προκύπτει το θέμα ποιος έδωσε την εντολή για τη διενέργεια της συγκεκριμένης 
προμήθειας και ποιος παρέλαβε τα υλικά. Επίσης, ενώ η αρχική απαίτηση της Εταιρείας ήταν 9.689,34 
ευρώ, λόγω της καθυστέρησης του Δήμου να πληρώσει την οφειλή του τώρα ανέρχεται σε 10.771,71 
ευρώ.  
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου (ανακοπή και αίτηση αναστολής) 
του Δήμου Λαυρεωτικής κατά της υπ’ αριθμ.4/2017 διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε από το 
Ειρηνοδικείο Λαυρίου (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ) 
Αρ. Απόφ.: 49/2017 

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 «περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου 

(ανακοπή και αίτηση αναστολής) του Δήμου Λαυρεωτικής κατά της υπ’ αριθμ.4/2017 διαταγής πληρωμής 

που εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Λαυρίου (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ)», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Ο κος Γεώργιος Λιάπης, επιχειρηματίας, κάτοικος Δημοτικής Ενότητας Κερατέας υπέβαλε 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου αίτηση και πέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθμ.4/2017 διαταγής 
πληρωμής εναντίον του Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία μας υποχρεώνει να του καταβάλουμε τα 
κατωτέρω ποσά: 

6. Για επιδικασθέν κεφάλαιο 7.936,00 ευρώ. 
7. Για νομίμους τόκους του κεφαλαίου από την επομένη της παρέλευσης των πέντε (5) ημερών από της 

εκδόσεως ενός εκάστου τιμολογίου (για την παροχή υπηρεσιών) μέχρι την ημέρα έκδοσης της 
διαταγής πληρωμής 153,37 ευρώ. 

8. Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 260,00 ευρώ. 
9. Για σύνταξη επιταγής 260,00 ευρώ. 
10. Για έκδοση ακριβούς αντιγράφου εξ απογράφου μετά των αντιγραφικών δικαιωμάτων, επίδοση 

τούτου και οδοιπορικά 150,00 ευρώ 
Συνολικά: 8.759,37 ευρώ, νομίμως εντόκως από της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής μέχρι 

εξοφλήσεως. 
Η ανωτέρω διαταγή πληρωμής κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας στις 21.02.2017 και πήρε αριθμό 

πρωτοκόλλου 2773/28.02.2017. 
Σύμφωνα με το νόμο, ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει το δικαίωμα να ασκήσει το ένδικο μέσο της 

ανακοπής κατά της διακοπής πληρωμής μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την 
επίδοση αυτής, η ευδοκίμηση, ωστόσο, του οποίου είναι αμφίβολη, καθώς ο Δήμος Λαυρεωτικής 
παρέλαβε τα εμπορεύματα. 

Συγκεκριμένα, από την ανάγνωση της διαταγής πληρωμής, προκύπτει ότι αφορά προφορική 
συμφωνία, μεταξύ του αιτούντος και του Δήμου Λαυρεωτικής, δυνάμει της οποίας συμφωνήθηκε 
αμοιβαίως και ο κος Λιάπης παρείχε υπηρεσίες συντήρησης αγροτικών οδών σε συγκεκριμένους και 
καθ’ υπόδειξη των αρμόδιων Υπηρεσιών του Δήμου κοινόχρηστους χώρους και οικισμούς της Δημοτικής 
Ενότητας Κερατέας, με τα ακόλουθα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών: 10/03.10.2016, 11/05.10.2016, 
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12/10.10.2016, 13/17.10.2016, 14/17.10.2016, 15/21.10.2016, 16/31.10.2016, 17/31.10.2016, 
18/02.11.2016, 19/07.11.2016, 20/08.11.2016. 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής παρέλαβε και υπέγραψε τα τιμολόγια για την παροχή των υπηρεσιών, 
επιβεβαιώνοντας την προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών και την εκτέλεση των συμφωνηθέντων 
εργασιών, καθώς και τη συμφωνηθείσα χρέωσή τους. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στο αριθμ. πρωτ: 3410/06.06.2017 έγγραφό του, σχετικά με τη 
διαταγή πληρωμής του κου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΑΠΗ, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι για να φέρει αποτέλεσμα 
ενδεχόμενη ανακοπή, πρέπει να υπάρχουν σχετικά βάσιμα επιχειρήματα, ώστε να αποκρουσθούν οι 
αιτούμενες οφειλές του Δήμου, καθώς και ο σχετικός φάκελος της συναλλαγής με την εταιρεία. Επίσης, 
μόνη η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση. 

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
αρμόδιο όργανο να αποφασίσει σχετικά με την άσκηση ή μη ανακοπής είναι η Οικονομική Επιτροπή, ο 
κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έπειτα από διαλογική 
συζήτηση 

αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
να μην ασκηθεί ανακοπή κατά της υπ’ αριθμ.4/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, με 
την οποία ο Δήμος Λαυρεωτικής διατάσσεται να καταβάλει στον κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΙΑΠΗ, επιχειρηματία, 
κάτοικο Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, το συνολικό ποσό των 8.759,37 ευρώ, νομίμως εντόκως από της 
επιδόσεως της διαταγής πληρωμής μέχρι εξοφλήσεως, για τις υπηρεσίες που παρείχε στο Δήμο 
Λαυρεωτικής. 
 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Ιωάννης Παρασκευής ψήφισε ΟΧΙ, διότι δεν έγινε με νόμιμο 
τρόπο η ανάθεση παροχής υπηρεσιών, αφού όπως προκύπτει από την ανάγνωση της διαταγής 
πληρωμής έγινε κατόπιν προφορικής συμφωνίας, χωρίς την υπογραφή σχετικής σύμβασης και χωρίς 
να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία. Συνεπώς, προκύπτει το θέμα ποιος έδωσε την εντολή για τη διενέργεια 
της συγκεκριμένης υπηρεσίας και ποιος βεβαίωσε την καλή εκτέλεση αυτής παραλαμβάνοντας τα 
τιμολόγια. Επίσης, ενώ η αρχική απαίτηση του αιτούντος ήταν 7.936,00 ευρώ, λόγω της καθυστέρησης 
του Δήμου να πληρώσει την οφειλή του τώρα ανέρχεται σε 8.759,37 ευρώ.  
 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 
2017  
Αρ. Απόφ.: 50/2017 
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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 «εισήγησης 1ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την από 22.03.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην 
οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 

 «Με την υπ. αριθ. 254/16.12.2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίσθηκε ο 

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

νομιμότητά του, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 2614/908/07.02.2017 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής με τις εξής παρατηρήσεις: 

1. Να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα όπως αυτά διαμορφώθηκαν 

κατά την 31η Δεκεμβρίου και να καταστεί έτσι αυτός ρεαλιστικός, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της 

υπ’αριθμ.οικ.23976/22-07-2016 Κ.Υ.Α.. 

2. Να τροποποιηθούν κατάλληλα οι συστατικές πράξεις των ΝΠΔΔ ως προς τα ποσά της ετήσιας 

επιχορήγησης από το Δήμο ώστε να αποτυπώνονται τα πραγματικά ποσά της επιχορήγησης. 

3. Να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε το αποθεματικό να μην ξεπερνά το 5% του συνόλου 

των τακτικών εσόδων που είναι γραμμένα στον προϋπολογισμό, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 

161 του Ν. 3463/2006. 

4. Η εγγραφή στον Κ.Α. 1322.016 να μεταφερθεί σε ανεπτυγμένη μορφή του 1329. 

5. Το ποσό της εισφοράς προς τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. να αναπροσαρμοστεί αναλόγως μετά την έκδοση της  

απόφασης των εισφορών στο Σύνδεσμο, επανεκτιμώντας παράλληλα των ανταποδοτικότητα της 

υπηρεσίας 20. 

6. Να διορθωθούν οι εγγραφές στους ΚΑ 00-6735 και 00-6736 ώστε το άθροισμά τους να μην 

υπερβαίνει το 1,5% των τακτικών εσόδων όπως ορίζεται στο αρ.202 του Ν.6463/2006 όπως ισχύει. 

7. Η εγγραφή στον ΚΑ 00-6736.007 να μεταφερθεί σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 00-6737.  

 Απάντηση στις παρατηρήσεις 
1. Όσον αφορά την πρώτη παρατήρηση με τις παρακάτω αυξήσεις και μειώσεις γίνονται οι αλλαγές 

προκειμένου να αποτυπωθούν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα μετά το τέλος της χρήσης. 

2. Όσον αφορά την τέταρτη παρατήρηση η εγγραφή στον Κ.Α. 1322.016 θα μεταφερθεί στον Κ.Α. 

1329.016. 

3. Όσον αφορά την έκτη παρατήρηση δεν έγινε διόρθωση στους Κ.Α. 00-6735 και 00-6736 διότι το 

άθροισμά τους δεν υπερβαίνει το 1,5% των Τακτικών Εσόδων, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στον 

Π/Υ του έτους 2017. 

4. Όσον αφορά την έβδομη παρατήρηση η εγγραφή στον ΚΑ 00-6736.007 καταργείται. 

    Α.  Αύξηση των παρακάτω Κ.Α. Εσόδων: 
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1. Αυξάνεται ο ΚΑ 1215.001 που αφορά την επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών, 

κατά 1.072.352,06 ευρώ βάσει του υπ’αριθμ.πρωτ.2691/30-01-2017 εγγράφου του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

2. Αυξάνεται ο ΚΑ 1329.017 που αφορά την χρηματοδότηση ΣΒΑΚ – Πράσινο Ταμείο, κατά 35.000,00 

ευρώ βάσει της υπ’αριθμ.πρωτ.114.9/2016  απόφασης του ¨Πράσινο Ταμείο¨ Ν.Π.Δ.Δ.. 

3. Αυξάνεται ο ΚΑ 0621.001 που αφορά την χρηματοδότηση κάλυψη δαπάνης προνοιακών 

επιδομάτων κατά 815.046,50 ευρώ βάσει του υπ’αριθμ.πρωτ.17952/02-11-2016 εγγράφου του 

Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του 

Δήμου Παλλήνης. 

4. Αυξάνονται οι ΚΑ 1326.010, 1326.011, 1326.012, 1326.013, 1326.014, 1326.015, 1326.016, 

1326.017 και 1326.018 συνολικού ποσού 12.335.000,00 βάσει της υπ’αρίθμ.392/2016 απόφασης 

της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της του 

οικονομικού έτους 2017 τα έργα του Δήμου Λαυρεωτικής τα οποία αποτυπώνονται στους Κ.Α. 

εξόδων 30-7311.020, 30-7311.021, 30-7321.010, 30-7322.011, 30-7323.017, 30-7326.027, 30-

7331.009, 30-7413.021 και 35-7336.002. 

5. Αυξάνονται οι Κ.Α. που αφορούν την ομάδα εσόδων (3) μετά την επαναβεβαίωση της 01.01.2017  

των εσόδων παρελθόντων ετών ούτως  ώστε να γίνει αποτύπωση των πραγματικών στοιχείων. 

6. Αυξάνεται ο Κ.Α. 4124.001 κατά 22.000,00 ευρώ με ισόποση αύξηση του 00-8224.003. 

7. Αυξάνεται ο Κ.Α. 4124.005 κατά 193.917,99 ευρώ και ο Κ.Α. 4124.006 κατά 25.579,33 ευρώ που 

αφορούν την είσπραξη ΦΠΑ με  αύξηση του Κ.Α. 00-8224.004 κατά 219.497,32 ευρώ. 

   8. Αυξάνονται οι ΚΑ εσόδων 0122,0441,0452,0461.001 λόγω της μείωσης των Κ.Α. εσόδων που 

αφορούν    μισθώματα αστικών ακινήτων και παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης παραλιών, κατόπιν 

της παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης αυτών στη ΔΑΝΕΤΑΛ σύμφωνα με την απόφαση 

40/2017του Δ.Σ. του Δήμου Λαυρεωτικής.  

5. Αυξάνεται ο Κ.Α. 5121 προκειμένου να αποτυπωθεί το πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο από τα 

έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών, το οποίο διαμορφώθηκε στο ποσό των 

1.344.824,25 ευρώ κατά την 31.12.2016.  

Το ποσό των 94.850,07ευρώ από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο 

ανωτέρω ποσό προτείνεται να διατεθεί στους Κ.Α 00-8115.001,30-8115.001,35-8115.001,30-

6261.001,35-6262.002 και 35-6262.003. 

Β. Μείωση Εσόδων 
Μειώνονται διάφοροι Κ.Α. εσόδων που αφορούν την ομάδα εσόδων (3) «ΠΟΕ παρελθόντων ετών» και 

την ομάδα εσόδων (5) «Χρηματικό υπόλοιπο» προκειμένου να αποτυπωθούν τα πραγματικά 

αποτελέσματα όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31.12.2016  και μετά την επαναβεβαίωση των εσόδων 
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την αρχή του έτους 2017, καθώς και αυτοί που αναφέρθηκαν παραπάνω και αφορούν έσοδα τα οποία 

πρόκειται να εισπραχθούν από τη ΔΑΝΕΤΑΛ κατά το υπόλοιπο του έτους 2017. 

Γ. Αύξηση των παρακάτω Κ.Α. εξόδων 
1. Αυξάνονται οι Κ.Α.00-6053.001 και Κ.Α.00-6071 προκειμένου να καλυφθεί η μισθοδοσία του 

εκπαιδευτικού προσωπικού του προγράμματος ¨ΕΠΑ.Σ Μαθητείας. 

 2. Αυξάνονται οι Κ.Α. 15-6041.006 και Κ.Α. 15-6054.004 προκειμένου να καλυφθεί η μισθοδοσία του 

προσωπικού για το ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαυρεωτικής¨.   

3. Αυξάνονται οι Κ.Α 15-6741.004,15-6741.005,15-6741.006,15-6741.007,15-6741.008,15-6741.009,15-

6741.010,15-6741.011,15-6741.012 και 15-6741.013 κατά το συνολικό ποσό των  815.046,50 ευρώ, το 

οποίο αντιστοιχεί στο ποσό του Κ.Α.εσόδου 0621.001¨κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων¨ 

4. Αυξάνονται οι Κ.Α 00-8115.001,00-8117.001,10-8111.001,25-8115.001,25-8117.001,30-8117.001,30-

8121.002,30-8122.021 ούτως ώστε να αποτυπωθεί το ποσό το οποίο μεταφέρθηκε στη χρήση του 2017. 

5. Αυξάνονται οι  Κ.Α. 00-8511 και 45-8511 με αιτιολογία «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων» κατά 210.804,75 ευρώ. Το συνολικό ποσό  που είχε εγγραφεί στο προϋπολογισμό του έτους 

2017 στους προαναφερόμενους Κ.Α. ανερχόταν σε 1.033.565,11ευρώ και 76.349,85 αντίστοιχα. Το 

συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί στους Κ.Α.- 8511 ανέρχεται  στο ποσό των 7.439.336,44 ευρώ. 

Τα εισπραχθέντα ΠΟΕ της ομάδας εσόδων (3) έως 31.12.2015  είναι 705.176,78 ευρώ. 

Τα εισπραχθέντα ΠΟΕ της ομάδας εσόδων (3)έως 31.12.2016 είναι 519.974,71 ευρώ. 

Το τελικό ποσό των επαναβεβαιωθέντων  εσόδων έτους 2017 της ομάδας εσόδων (32) είναι 8.144.513,22 

ευρώ.  

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της εγκυκλίου 23976/22.07.2016 από το ποσό των 8.144.513,22 ευρώ 

μπορεί να αφαιρεθεί το ποσό των 705.176,78 ευρώ, οπότε το συνολικό ποσό του Κ.Α-8511 ισούται με 

το ποσό που επαναβεβαιώθηκε στους Κ.Α.- 32 (8.144.513,22 ευρώ) μείον το ποσό των εισπραχθέντων 

του έτους 2015 (705.176,78ευρώ). 

Δ. Μείωση Κ.Α. εξόδων 
1.Μειώνονται οι Κ.Α.10-8115.001,15-8115.001,15-8115.002,20-8115.001,30-8115.001,35-8115.001 και 

45-8115.001 ούτως ώστε να αποτυπωθεί το ποσό το οποίο μεταφέρθηκε στη χρήση του 2017. 

2. Μειώνονται οι Κ.Α 20-8511,25-8511 και 30-8511 με αιτιολογία «προβλέψεις μη είσπραξης 

εισπρακτέων υπολοίπων» κατά 103.572,82 ευρώ ούτως ώστε να διαμορφωθεί σωστά ο συνολικός Κ.Α.-

85 όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Το σύνολο της μείωσης σε Κ.Α της υπηρεσίας -20 καλύπτεται με 

αύξηση Κ.Α ώστε να υπάρχει ισοσκέλιση των ανταποδοτικών εσόδων και εξόδων. 

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

των  Κ.Α. εξόδων.  

Το αποθεματικό μετά την τρέχουσα αναμόρφωση διαμορφώνεται στο ποσό των 206.882,05 ευρώ. » 
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Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 

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

 τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010 
 το άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
 την υπ’ αριθμ.254/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 
 την υπ. αριθ. 2614/908/07.02.2017 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
 την από 22.03.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 1ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω:
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2017 
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 
  

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 465.634,25 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 0122. Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις,  10.000,00 0,00 
 παζάρια και λαικές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9- 
 20/10/1958) 
 2 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν  131.853,50 0,00 
 2130/93) 
 3 0452. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των  5.000,00 0,00 
 κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών  
 καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 
 4 0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 5.000,00 0,00 

 5 0621.001 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων 815.046,50 0,00 

 6 0718.002 Τέλη διέλευσης και  χρήσης δικαιωμάτων και  10.000,00 0,00 
 εγγυήσης καλης χρήσης εγασιών 
 7 1115. Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων 20.000,00 0,00 
  (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 
 8 1215.001 Επιχ.για εξώφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών 1.072.352,06 0,00 

 9 1326.010 Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου  «ΟΙΚΙΑ  1.200.000,00 0,00 
 ΜΠΙΑ» 
 10 1326.011 Αποκατάσταση Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου 2.210.000,00 0,00 

 11 1326.012 Οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής 5.200.000,00 0,00 

 12 1326.013 Κατασκευή Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής 780.000,00 0,00 

 13 1326.014 Εργασίες για την προστασία των φοινικοειδών  200.000,00 0,00 
 του Δήμου Λαυρεωτικής 
 14 1326.015 Κατασκευή γηπέδου 8x8 στο Δημοτικό Στάδιο  345.000,00 0,00 
 Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής. 
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 15 1326.016 Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων 800.000,00 0,00 

 16 1326.017 Ενεργειακή Αναβάθμιση συντήρηση και  1.500.000,00 0,00 
 ανακατασκευή Δημοτικού Κλειστού  
 Γυμναστηρίου Λαυρίου και περιβάλλοντος  
 χώρου. 
 17 1326.018 Κτηματογράφηση πολεοδόμηση πράξη  100.000,00 0,00 
 εφαρμογής επέκταση σχεδίου πόλης Κερατέας. 
 18 1329.016 Χρηματοδότηση Κοινόχρηστων Χώρων  64.200,00 0,00 
 Κερατέας-Πράσινο Ταμείο 
 19 1329.017 Χρηματοδότηση ΣΒΑΚ - Πράσινο Ταμείο 35.000,00 0,00 

 20 3214.001 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 99,61 0,00 

 21 3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων  25.165,19 0,00 
 επιτηδευματιών 
 22 3219.002 Λοιπά εσοδα από φορο ηλεκτροδοτούμενων  73.316,63 0,00 
 χώρων 
 23 3219.003 Λοιπά εσοδα 19.850,01 0,00 

 24 3219.004 Εσοδα από τέλη πεζοδρομίων 29.096,54 0,00 

 25 3219.006 Έσοδα από μισθωματα ακινήτων 61.978,97 0,00 

 26 3219.007 Εσοδα από Νεκροταφείο 8.888,80 0,00 

 27 3221. Έκτακτα γενικά έσοδα 15.915,47 0,00 

 28 4124.001 Φόρος και χαρτόσημο για μισθώματα-Λοιπές  22.000,00 0,00 
 αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου 
 29 4124.005 Καταβολή ΦΠΑ 193.917,99 0,00 

 30 4124.006 Καταβολή ΦΠΑ 23% 25.579,33 0,00 

 31 5121. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα  825.930,27 0,00 
 έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων  
 παρελθόντων ετών 
 15.805.190,87 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 32 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) -74.803,50 0,00 

 33 1322.016 Χρηματ.κοινόχρηστων χώρων Κερατέας - -64.200,00 0,00 
 Πράσινο Ταμείο 
 34 1694.001 Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης παραλία  -25.000,00 0,00 
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 Χάρακα 
 35 1694.002 Παραχώρηση δικαιώματος  χρήσης παραλίας A- -11.050,00 0,00 
 Β Λιμανάκι-Δασκαλειού 
 36 1694.003 Εκμίσθωση αναψυκτηρίου - παραλίας Κακής  -71.000,00 0,00 
 Θάλασσας 
 37 3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού -41.920,51 0,00 

 38 3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης -15.708,07 0,00 

 39 3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας -1.913,25 0,00 

 40 3217.001 Εισφορά λόγω ενταξης σχεδίου περιοχής  -2.708,05 0,00 
 Λεγραινών 
 41 3219.008 Παραχώρηση δικαιώματος χρ.παραλίας Χάρακα -61.476,51 0,00 

 42 3219.009 Εκμίσθωση αναψυκτηρίου και παραλίας Κακής  -3.352,90 0,00 
 Θάλασσας 
 43 5111. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά  -374.461,53 0,00 
 έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων  
 παρελθόντων ετών 
 44 5119. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά  -449.383,08 0,00 
 έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του  
 δήμου. 
 45 5123. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα -418.514,63 0,00 
  έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. 
 -1.615.492,03 

 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 46 0,00 00-6053.001 Εργ  εισ -ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙΝ κ.λπ ειδικών θέσεων αιρετών  6.786,23 
 φοιτητών κ.λ.π 
 47 0,00 00-6071. Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 13.569,60 

 48 0,00 00-6711.017 Επιχορήγηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ 18.793,24 

 49 0,00 00-6733. Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 5.000,00 

 50 0,00 10-6142.001 Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών 20.000,00 

 51 0,00 10-6142.002 Οργάνωση διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας στην οικονομική 23.560,00 
  λειτουργία του Δ.Λαυρεωτικής 
 52 0,00 10-6261.002 Συντήρηση -επισκευή Δημοτ.κατ.Κερατέας 15.000,00 

 53 0,00 10-6261.007 Τοποθέτηση  σιδηρών κιγκλιδωμάτων και πόρτας στο νότιο και  24.800,00 
 στο δυτικό τμήμα της περίφραξης του αύλειου χώρου του   
 Δημαρχείου Λαυρίου 
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 54 0,00 10-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.000,00 
 55 0,00 15-6041.006 Τακτικές αποδοχές προσωπικού  ¨Κέντρο Κοινότητας  19.656,00 
 Δ.Λαυρεωτικής¨ 
 56 0,00 15-6054.004 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ¨Κέντρο Κοινότητας  4.925,88 
 Δ.Λαυρεωτικής¨ 
 57 0,00 15-6741.001 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας 456.896,55 

 58 0,00 15-6741.002 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιμολυτική  63.898,06 
 αναιμία,αιμορροφυλία,AIDS 
 59 0,00 15-6741.004 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 134.771,48 

 60 0,00 15-6741.005 Επίδομα κίνησης σε  20.218,00 
 παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους 
 61 0,00 15-6741.006 Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής 3.000,00 

 62 0,00 15-6741.007 Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών,Τετραπληγικών 33.163,57 

 63 0,00 15-6741.008 Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών Δημοσίου 5.397,00 

 64 0,00 15-6741.009 Επίδομα Τυφλότητας 70.512,73 

 65 0,00 15-6741.010 Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα 15.674,60 

 66 0,00 15-6741.011 Επίδομα Χανσενικών 8.364,00 

 67 0,00 15-6741.012 Επίδομα Απροστάτευτων παιδιών 1.882,59 

 68 0,00 15-6741.013 Επίδομα ομογενών-προσφύγων 1.267,92 

 69 0,00 20-6233.002 Μισθώματα μηχανημάτων έργων 97.557,91 

 70 0,00 20-6265.002 Εργ.ανακατασκευής container μεταφ. Απορ. σε ΧΥΤΑ 45.000,00 

 71 0,00 30-6011.001 Τακτικές αποδοχές 59.593,50 

 72 0,00 30-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλ.με σύμβαση αορίστου χρόνου 34.047,61 

 73 0,00 30-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 45,63 

 74 0,00 30-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ 785,43 

 75 0,00 30-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ 2.254,77 

 76 0,00 30-6051.009 Επικουρική ασφ.ΤΣΜΕΔΕ εργοδότη 639,27 

 77 0,00 30-6051.012 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 6.325,42 

 78 0,00 30-6052.001 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ υπαλ.με σύμβ.αορίστου χρόνου 6.850,19 
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 79 0,00 30-6052.002 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ 1.871,24 

 80 0,00 30-6052.003 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ επικουρική 491,32 

 81 0,00 30-6052.004 Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ 603,62 

 82 0,00 30-6052.005 Εργοδοτική εισφορά ΤΑΥΤΕΚΩ 112,30 

 83 0,00 30-6117.006 Αμοιβή ελεύθερου επαγγελματία για εργασίες αποτύπωσης  4.960,00 
 οικισμών με ιώδες περίγραμμα σύμφωνα με το Ν 4389/2016 
 84 0,00 30-6261.022 Εργασίες διαμόρφωσης χώρων στο Γυμνάσιο Κερατέας 24.638,80 

 85 0,00 30-6261.023 Εργασίες αποκ/σης όψεων Γ΄ Δημοτικού Σχολείου λόγω φθοράς  24.800,00 
 ενανθρακωμένου σκυροδέματος 
 86 0,00 30-6261.024 Εργασίες διαμόρφωσης χώρου αμαξοστασίου και συνεργείου με  25.000,00 
 αποθηκευτικό χώρο στην Δ.Ε. Κερατέας 
 87 0,00 30-6262.006 Διαμ.αυλ.χώρων κτιρ.Α-Β θμιας εκπαίδευσης 8.300,00 

 88 0,00 30-6262.011 Συντήρηση - Επισκευή στάσεων Δ.Ε. Λαυρίου 5.000,00 

 89 0,00 30-6414.002 Μεταφορές εν γένει 5.000,00 

 90 0,00 30-6414.003 Περισυλλογή και μεταφορά στερεών μη επικίνδυνων υλικών  24.800,00 
 Δ.Λαυρεωτικής σε κατάλληλη αδειοδοτημένη μονάδα  
 επεξεργασίας-διαχείρισης υλικών και διαχείρισης τους. 
 91 0,00 30-6662.001 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού 20.000,00 

 92 0,00 35-6262.011 Εργασίες προστασίας των φοινικοειδών του Δημαρχείου Λαυρίου 1.500,00 

 93 0,00 35-6692.001 Προμήθεια σπόρων φυτών δενδρυλλίων έτοιμου χλοοτάπητα  24.800,00 
 Δ.Ε.Λαυρίου 
 94 0,00 35-6692.004 Προμήθεια θάμνων και δένδρων για δενδροφύτευση δημοτικής  24.800,00 
 έκτασης στην περιοχή ¨ΚΑΜΙΝΕΖΑ¨ Δήμου Λαυρεωτικής. 
 95 0,00 35-6699. Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2.000,00 

 96 0,00 60-6715.001 Επιχορήγηση Μισθοδοσίας ΚΗΦΗ ΝΠΔΔ¨ ΚΕΦΑΛΟΣ¨ 18.937,46 

 97 0,00 70-6414.002 Μεταφορά νερού για κατάσβεση πυρκαγιών-αναδάσωση 15.000,00 

 98 0,00 70-6699.001 Λοιπές προμήθειες πυροπροστασίας 3.860,00 

 99 0,00 15-7134.001 Προμήθεια λογισμ.προγράμ.Προνοιακών Επιδομάτων 5.000,00 

 100 0,00 15-7135.002 Προμήθεια ελαστικών 2.500,00 

 101 0,00 20-7131.011 Προμήθεια ιστών φωτισμού 10.000,00 
 102 0,00 20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά 18.700,00 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 17 από 46 

 103 0,00 20-7135.010 Προμήθεια τροχών κάδων απορ/των 6.000,00 

 104 0,00 20-7425.013 Παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας φακέλλου για την υποβολή  24.800,00 
 πρότασης χρηματοδότησης για τη μείωση των ενεργειακών  
 καταναλώσεων του Δ.Λαυρεωτικής 
 105 0,00 30-7132.002 Προμήθεια 1 μεταχειρισμένου τετραξονικού οχήματος μεταφοράς  75.000,00 
 Container 
 106 0,00 30-7132.003 Προμήθεια 3 μικρών μεταχειρισμένων αγροτικών οχημάτων 25.000,00 

 107 0,00 30-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός-πινακίδες σήμανσης κ.λ.π 2.015,00 

 108 0,00 30-7135.003 Προμήθεια τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας στις παιδ.χαρ.και  25.000,00 
 αθλητικούς χώρους ΔΕ Κερατέας 
 109 0,00 30-7135.011 Προμήθεια και τοποθέτηση αλεξικέραυνων στα κτίρια Α΄θμιας-  10.000,00 
 Β΄θμιας εκπαίδευσης 
 110 0,00 30-7135.015 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού- εργαλεία 5.000,00 

 111 0,00 30-7311.020 Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου  «ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ» 1.200.000,00 

 112 0,00 30-7311.021 Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων 800.000,00 

 113 0,00 30-7321.010 Αποκατάσταση Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου 2.210.000,00 

 114 0,00 30-7322.011 Κατασκευή Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής 780.000,00 

 115 0,00 30-7323.017 Οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής 5.200.000,00 

 116 0,00 30-7326.027 Κατασκευή γηπέδου 8χ8 στο δημοτικό στάδιο Κερατέας του  345.000,00 
 Δήμου Λαυρεωτικής 
 117 0,00 30-7331.008 Ελεγχος,αναβάθμιση,συντήρηση και επισκευή συστημάτων  12.400,00 
 ασφαλείας και πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων και σχολείων  
 Δ.Λαυρεωτικής 
 118 0,00 30-7331.009 Ενεργειακή Αναβάθμιση συντήρηση και ανακατασκευή Δημοτικού  1.500.000,00 
 Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου και περιβάλλοντος χώρου 
 119 0,00 30-7411.039 Μελ.ανάπλασης Παραδοσιακού Οικισμού Κυπριανού 55.000,00 

 120 0,00 30-7411.050 Σύνταξη μελέτης για δημοπράτηση του έργου "Αποκατάσταση  25.000,00 
 κτιρίου ¨ΕΥΤΕΡΠΗ¨" 
 121 0,00 30-7412.013 Υλοποίηση σχεδίων βιώσιμης κινητικότητας-ΣΒΑΚ 35.000,00 

 122 0,00 30-7413.021 Κτηματογράφηση πολεοδόμηση πράξη εφαρμογής επέκταση  80.000,00 
 σχεδίου πόλης .Κερατέας 
 123 0,00 30-7413.025 Κτηματογράφηση-πολεοδόμηση -πράξη εφαρμογής Περιγιάλι- 500,00 
 Τσονίμα-Τρεχαντιέρα Κερατέας 
 124 0,00 30-7413.026 Μελέτη  κτηματογράφησης πολεοδόμηση πράξη εφαρμογής  500,00 
 Πόρτο Εννέα Κερατέας 
 125 0,00 30-7413.028 Μελέτη κτηματαγράφηση πολεοδόμηση πράξη εφαρογής .Β  500,00 
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 κατοικίας  Πανόραμα-Αγ.Μαρίνα-Τουρκολίμανο Κερατέας 
 126 0,00 30-7413.052 Μελέτη κτηματογρ.πολεοδόμησης πράξης Εφαρμογής.περιοχής  500,00 
 .Β κατοικ..Βρωμοπούσι -Καλοπήγαδο Κερατέας 
 127 0,00 30-7413.071 Προμελέτη για αποκατάσταση Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου 75.000,00 

 128 0,00 30-7413.072 Εκπόνηση και σύνταξη τευχών δημοπράτησης μελέτης του έργου  5.000,00 
 αποκατάσταση και επισκευή διατηρητέου κτιρίου ¨ΕΥΤΕΡΠΗ¨ 
 129 0,00 30-7413.073 Μελέτες κολυμβητηρίου της πόλης Κερατέας και εκπόνηση  24.800,00 
 τευχών δημοπράτησης 
 130 0,00 30-7413.074 Μελέτη ΓΠΣ στα Διοικητικά όρια του Δ .Λαυρεωτικής και  500,00 
 τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος. 
 131 0,00 30-7421.002 Δαπάνες εφαρμ.σχεδίου πόλης Κερατέας 5.000,00 

 132 0,00 30-7425.005 Τοπογραφικές εργασίες 510,00 

 133 0,00 30-7425.024 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σύνταξη οικονομοτεχνικής  8.680,00 
 μελέτης και ωρίμανση φακέλου έργου για την υλοποίηση του  
 πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Λαυρεωτικής 
 134 0,00 30-7425.028 Παροχή υπηρεσιών τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση  24.800,00 
 έργων Δ.Λαυρεωτικής 
 135 0,00 30-7425.029 Παροχή νομικών υπηρεσιών υποστήριξης για συγκέντρωση  8.500,00 
 δικαιολογητικών και σύνταξη ενστάσεων και συμπλρωματικών  
 Δηλώσεων Ιδιοκτησίας της Κτηματογράφησης στα πλαίσια του  
 Εθνικού Κτηματολογίου Δ.Λαυρεωτικής 
 136 0,00 30-7425.030 Παροχή υπηρεσιών μηχανικών για έκδοση άδειας δόμησης  5.000,00 
 "Προσθήκη κατ΄επέκτασιν οκτώ (8) αιθουσών διδασκαλίας στο 1ο  
 Γυμνάσιο Λαυρίου''. 
 137 0,00 30-7425.031 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου επί διεκπεραίωσης και  24.800,00 
 ολοκλήρωσης αρχιτεκτονικών θεμάτων του Δ.Λαυρεωτικής. 
 138 0,00 30-7425.032 Παροχή υπηρεσιών  ψηφιακής καταγραφής κοινοχρήστων χώρων  24.800,00 
 πόλεων  Κερατέας,Λαυρίου και Λεγραινών. 
 139 0,00 30-7425.033 Παροχή υπηρεσιών μηχανικών για διορθωτικές πράξεις  24.800,00 
 ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων Κερατέας,Λαυρίου και  
 Λεγραινών 
 140 0,00 30-7425.034 Υπηρεσίες Πολεοδόμου για έλεγχο πολεοδομικών μελετών 5.000,00 

 141 0,00 35-7336.002 Εργασίες για την προστασία των φοινικοειδών του Δήμου  200.000,00 
 Λαυρεωτικής 
 142 0,00 00-8115.001 Διάφορα έξοδα 10.531,54 

 143 0,00 00-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών 42.329,13 

 144 0,00 00-8224.003 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου φόροι χαρτόσημο  22.000,00 
 ενοικίων κ.λ.π 
 145 0,00 00-8224.004 Καταβολή ΦΠΑ 219.497,32 
 146 0,00 00-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 195.211,58 
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 147 0,00 10-8111.001 Αμοιβές μισθοδοσίας σχολ.φυλάκων ΠΟΕ δικ.απόφαση 29.662,64 

 148 0,00 25-8115.001 Διάφορα έξοδα 31.704,49 

 149 0,00 25-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών 21.190,58 

 150 0,00 30-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών 428.802,99 

 151 0,00 30-8121.002 Αγορά κτηρίου Ευτέρπης 67.608,38 

 152 0,00 30-8122.021 Πληρωμές έργων ΠΟΕ 24.478,23 

 153 0,00 45-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 15.593,17 

 154 0,00 70-8115.001 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ για πυροπροστασία 2.951,32 

 15.461.878,29 

 4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 155 0,00 00-6736.007 Προγραμματική σύμβαση Δήμου-Τεχν.Πολιτ.Πάρκου Λαυρίου με  -45.000,00 
 τίτλο               Τεχνική βοήθεια στο Δήμο Λαυρεωτικής για την  
 προώθηση καινοτόμων προτάσεων σε θέματα τοπικής  
 156 0,00 10-6232.001 Μισθώματα κτηρίων -3.543,00 

 157 0,00 15-6262.002 Ανάδειξη - Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μηχανουργείου  -25.000,00 
 Λαυρίου 
 158 0,00 15-6262.003 Ανάπλαση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου δημοτικού  -25.000,00 
 κτιρίου Δροσόπουλου της πόλης Κερατέας. 
 159 0,00 20-6244.001 Leasing μεταφ.μέσων- προμήθεια 4 απορριμματοφόρων,  -173.161,34 
 μηχανημάτων έργου, φορτηγό, καδοφόρο 
 160 0,00 45-6261.002 Συντήρηση επισκευή δημοτικών κοιμητηρίων Κερατέας-Πλάκας -5.141,23 

 161 0,00 70-6262.002 Συντήρηση-Επισκευή πυρόπλ.αγροτικών δρόμων Αγ.Κων/νου -10.000,00 

 162 0,00 70-6699.002 Προμήθεια στολών πυροπροστασίας -8.860,00 

 163 0,00 15-7331.006 Συντήρηση και επισκευή βοηθητικού κτιρίου Μηχανουργείου  -75.000,00 
 πόλης Λαυρίου 
 164 0,00 15-7331.007 Επισκευή και διαμόρφωση εσωτερικού χώρου Πολιτιστικού  -75.000,00 
 Κέντρου Λαυρίου 
 165 0,00 15-7413.007 Μελέτη διαμόρφωσης και βελτίωσης χώρων και εγκαταστάσεων  -24.350,00 
 κατασκήνωσης Διονύσου 
 166 0,00 20-7131.010 Προμήθεια και εγκατάσταση πλάστιγγας ζύγισης στο  Σ.Μ.Α.  -10.000,00 
 Δ.Ε.Κερατέας 
 167 0,00 30-7323.015 Ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης Λαυρίου -24.800,00 
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 168 0,00 30-7323.016 Ασφαλτόστρωση οδών πόλης Κερατέας -24.800,00 

 169 0,00 30-7326.005 Διαμόρφωση χώρου αμαξοστάσιου και συνεργείου με  -75.000,00 
 αποθηκευτικό χώρο 
 170 0,00 30-7411.021 Συμπλήρωση και επικαιροποίηση μελετών του έργου"Προσθήκη -5.000,00 
  κατ΄επέκτασιν οχτώ (8) αιθουσών διδασκαλίας στο 1ο Γυμνάσιο  
 Λαυρίου". 
 171 0,00 30-7411.035 Σύνταξη οριστικών αρχιτεκτονικών ,στατικών και Η/Μ μελετών για  -25.000,00 
 Ευτέρπη 
 172 0,00 30-7411.044 Σύνταξη μελετών εφαρμογής  του έργου ¨Αποπεράτωση  -18.058,90 
 Πνευματικού Κεντρου Ποντίων¨ 
 173 0,00 30-7413.061 Μελέτη για αποκατάσταση.Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου -24.600,00 

 174 0,00 30-7413.065 Αρχιτεκτονική μελέτη ανάδειξης Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου -24.800,00 

 175 0,00 30-7413.067 Επικαιροποίηση μελετών κολυμβητηρίου της πόλης Κερατέας και -24.800,00 
  εκπόνηση τευχών δημοπράτησης 
 176 0,00 30-7413.069 Μελέτη δημοπράτησης του έργου αποκατάσταση και επισκευή  -5.000,00 
 διατηρητέου κτιρίου ΕΥΤΕΡΠΗ 
 177 0,00 30-7425.021 Δαπάνες για νομιμοποίηση κτισμάτων -5.000,00 

 178 0,00 30-7425.027 Υπηρεσίες συμβούλου στη διαδικασία διορθωτικών πράξεων  -24.800,00 
 πολεοδομικού ενδιαφέροντος 
 179 0,00 10-8115.001 Διάφορα έξοδα -45.199,63 

 180 0,00 15-8115.001 Διάφορα έξοδα -22.040,53 

 181 0,00 15-8115.002 Διάφορα έξοδα κατασκήνωσης -4.611,35 

 182 0,00 20-8115.001 Διάφορα έξοδα -18.896,57 

 183 0,00 20-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων -41.920,51 

 184 0,00 25-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων -15.608,46 

 185 0,00 30-8115.001 Διάφορα έξοδα -9.033,54 

 186 0,00 30-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων -46.043,85 

 187 0,00 35-8115.001 Διάφορα έξοδα -46.795,20 

 188 0,00 45-8115.001 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ -1.563,14 

 -1.013.427,25 
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5 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

 
 189 0,00   -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -258.752,20 

 -258.752,20 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 14.189.698,84 14.189.698,84 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 206.882,05 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  465.634,25 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 15.805.190,87 
  ΕΣΟΔΑ (-) : -1.615.492,03 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 15.461.878,29 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -1.013.427,25 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -258.752,20 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 206.882,05 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
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Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την τρέχουσα τροποποίηση, διαμορφώνεται στο ποσό 
των 206.882,05 ευρώ. 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κ.κ. Κωνσταντίνος Λεβαντής και Ιωάννης Παρασκευής 
μειοψήφησαν και επιφυλάχθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού 
στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των 
υπηρεσιών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας στον οικισμό Λεγραινών της Δημοτικής Ενότητας 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:51/2017   

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 «κατάρτισης όρων διακήρυξης 

δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας στον 

οικισμό Λεγραινών της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81 (ΦΕΚ Α’ 77/30.03.81), περί «της διαδικασίας και των όρων 
διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων & Κοινοτήτων». 

− Τις διατάξεις των άρθρων 194 και 201 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

− Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης 
και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

− Την αριθμ. πρωτ: 2951/01.03.2017 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί αναγκαιότητας 
μίσθωσης ακινήτου στον οικισμό Λεγραινών της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής για τη στέγαση των 
υπηρεσιών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας. 

− Την υπ’ αριθμ.49/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 
μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών πυροπροστασίας – 
πυρασφάλειας στον οικισμό Λεγραινών της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής.  

− Την υπ’ αριθμ.25/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε η 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για το έτος 2017. 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σκοπός της 
δημοπρασίας είναι η εξεύρεση κατάλληλου οικήματος για τη στέγαση των υπηρεσιών πυροπροστασίας 
- πυρασφαλείας του Δήμου Λαυρεωτικής για τη φύλαξη και αποθήκευση υλικών και  εξοπλισμού 
(γεννήτριες, ασύρματοι, στολές εθελοντικών ομάδων) στον οικισμό Λεγραινών.  
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Η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής γίνεται διότι βρίσκεται πλησίον του Εθνικού Δρυμού 
Σουνίου και του Αρχαιολογικού Χώρου Σουνίου και ως εκ τούτου εξυπηρετεί την γρήγορη και εύκολη 
πρόσβαση για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.  

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, να προβούν 
στην κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1, 
εδάφιο ε’ του Ν.3852/2010. 

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

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

− Τις διατάξεις του Ν.3463/2006,  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, 

− Τις υπ’ αριθμ.25/2017 και 49/2017 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
καθορίζει τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των 
υπηρεσιών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας στον οικισμό Λεγραινών της Δημοτικής Ενότητας 
Λαυρεωτικής ως ακολούθως: 
 

Εκτίθεται σε φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου 

για τη στέγαση των υπηρεσιών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας στον οικισμό Λεγραινών της Δημοτικής 

Ενότητας Λαυρεωτικής για τη φύλαξη και αποθήκευση υλικών και  εξοπλισμού (γεννήτριες, ασύρματοι, 

στολές εθελοντικών ομάδων).   

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια του εγκεκριμένου σχεδίου του οικισμού 

Λεγραινών, να είναι σε άριστη κατάσταση, να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (νόμιμη 

οικοδομική άδεια, υδραυλική, ηλεκτρολογική εγκατάσταση και αποχέτευση), και σύμφωνα με τις ανάγκες 

της υπηρεσίας να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

να είναι κατά προτίμηση σε απόσταση μέχρι 100 μέτρα από την κεντρική λεωφόρο, 

να έχει επιφάνεια κτίσματος 45-55 τ.μ., 

να είναι προσπελάσιμο και κατά προτίμηση ισόγειο, 

να έχει επαρκή φωτισμό και αερισμό, 

να διαθέτει εγκατάσταση τηλεφώνου, 

να διαθέτει  W.C. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο 
Το ακίνητο πρέπει να είναι έτοιμο προς χρήση, ώστε να παραδοθεί αμέσως μετά την υπογραφή του 

μισθωτηρίου συμβολαίου.  

Για τυχόν καθυστερημένη παράδοση του προς μίσθωση κτιρίου θα συμφωνηθεί στο μισθωτήριο που θα 

καταρτισθεί, ποινική ρήτρα τουλάχιστον 100,00 € την ημέρα.  

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Η διάρκεια της μίσθωσης αυτής ορίζεται σε  δύο (2) έτη, αρχομένη από την παράδοση και παραλαβή 

που θα βεβαιωθεί με σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο μετά την υπογραφή του θα προσαρτάται στο 

μισθωτήριο συμβόλαιο και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. 

Η μίσθωση μπορεί να παραταθεί για ένα (1) επιπλέον έτος, συμφωνούντων αμφοτέρων των 

συμβαλλομένων. 

Ο Δήμος θα μπορεί να λύσει μονομερώς και αζημίως τη μίσθωση πριν από τη λήξη της για τους εξής 

λόγους:  

- Εάν αποκτήσει ιδιόκτητο ακίνητο  

- Εάν παραχωρηθεί στο Δήμο δωρεάν η χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου, για τον υπόλοιπο χρόνο της 

μίσθωσης  

- Εάν υπάρξει ανάγκη μεταφοράς της στεγασμένης υπηρεσίας του Δήμου σε άλλη περιοχή  

Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον εκμισθωτή τριάντα (30) 

ημέρες τουλάχιστον πριν από την καθοριζόμενη στη σχετική ειδοποίηση ημερομηνία λύσης της 

μίσθωσης, από την οποία παύει και κάθε υποχρέωση του Δήμου προς καταβολή του μισθώματος 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ.4 του άρθρου 5 του ΠΔ/τος 270/81 και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής ενώπιον της 

αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 25/2017 απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον κο Δήμαρχο.  

Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή προκήρυξη στην οποία καθορίζονται το είδος, η θέση, τα όρια, η 

έκταση και κάθε στοιχείο που περιγράφει λεπτομερώς το προς μίσθωση ακίνητο, εκτός από το τίμημα. 

Η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις ως ακολούθως: 

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων κατατίθενται στο 

πρωτόκολλο του Δήμου και στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 
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7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερόμενων 

ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει 

σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός 

ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές 

ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε 

ενδιαφέρον. 

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο κος Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της 

δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα 

κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας 

συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον 

εγγυητή. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι ή ο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους στο Δημοτικό Κατάστημα εντός είκοσι (20) ημερών από την 

ημέρα που θα γίνει η δημοσίευση της διακήρυξης και να καταθέσουν προσφορά.  

Η προσφορά θα περιλαμβάνει: 

Α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος ιδιοκτήτη, με 

περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου. 

Β) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας, πρόσφατη κάτοψη κτίσματος, οικοδομική άδεια και τα 

συνημμένα σ’ αυτή διαγράμματα (τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη). 

Γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι το προσφερόμενο ακίνητο είναι ελεύθερο για τη χρήση για την οποία 

προορίζεται και ότι έχει λάβει γνώση των  όρων της δημοπρασίας. 

Δ) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 1 και 2 ΦΕΚ 407/Β΄/09-04-2010 περί «Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων», η 

υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι θα προσκομίσει το ανωτέρω πιστοποιητικό για το προς χρήση 

ακίνητο. 

Ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσφέροντα ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης 

τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

Στ) Βεβαίωση ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου και της ΔΕΥΑΤΗΛ από οποιαδήποτε αιτία.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, το ακίνητο του οποίου θα κριθεί κατάλληλο από την αρμόδια 

Επιτροπή πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας, ως εγγύηση, Γραμμάτιο 

Σύστασης Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή 

αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσο προς το 10% της πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώματος. 
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Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί σε όλους τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία μετά την 

ολοκλήρωση του διαγωνισμού, εκτός του τελευταίου μειοδότη, στον οποίο θα επιστραφεί με την 

υπογραφή του Μισθωτηρίου Συμφωνητικού. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά με τη σειρά εκφωνήσεως του 

ονοματεπωνύμου τους. 

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβιβάζεται 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη. 

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της 

δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Η πρώτη και ανώτατη προσφορά, που θα αποτελέσει και την τιμή εκκίνησης της μειοδοτικής 

δημοπρασίας, καθορίζεται από τους συμμετέχοντες κατά την έναρξη της διαδικασίας και ειδικότερα από 

διαγωνιζόμενο, ο οποίος πρώτος θα αναφωνήσει την τιμή που επιθυμεί να εκμισθώσει το ακίνητό του, 

σε ετήσια βάση. 

Το ετήσιο ποσό του μισθώματος που θα προσφέρει ο τελευταίος μειοδότης θα καταβάλλεται από το Δήμο 

προς αυτόν με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, αφού προσκομισθούν στη Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας καμία αντιπροσφορά δε γίνεται δεκτή, ενώ τα πρακτικά υπογράφονται 

από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και τον τελευταίο μειοδότη, ο οποίος υποχρεούται να 

τηρήσει τη σύμβαση και την παρούσα διακήρυξη. 

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της 

απόφασης των αρμοδίων οργάνων περί έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει 

για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης, άλλως η εγγύηση που κατέβαλε καταπίπτει υπέρ του 

Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση και διενεργείται σε βάρος του νέα δημοπρασία για την οποία 

υποχρεούται να καταβάλλει τη διαφορά του νέου μεγαλύτερου μισθώματος από αυτό της προηγούμενης 

δημοπρασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί, υποχρεούται να πληρώσει τα έξοδα σύμβασης, τελών, δημοσιεύσεων 

(αρχικής και τυχόν επαναληπτικών) χαρτοσήμων, πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης καθώς και 
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κρατήσεις 2% επί του καταβαλλόμενου μισθώματος υπέρ του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση 

ή άλλα νόμιμα έξοδα. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό καθόλη τη διάρκεια της μίσθωσης και θα καταβάλλεται από τον 

Δήμο κάθε μήνα, ξεκινώντας από την παράδοση του κτιρίου και εντός του τρέχοντα μήνα. 

Οι τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του Δήμου προς τον ανάδοχο, δεν θα επιβαρύνονται με 

προσαυξήσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Ο Δήμος μπορεί να προβεί στη διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων για την καλύτερη εξυπηρέτησή του, 

καθώς και την προσαρμογή τηλεφωνικού, υδραυλικού και ηλεκτρολογικού δικτύου. 

Μετά τη λήξη της σύμβασης όλα τα υλικά που τοποθετήθηκαν από το Δήμο περιέρχονται σ’ αυτόν. 

Ο Δήμος ως μισθωτής δεν υποχρεούται να αποζημιώσει τον εκμισθωτή για τις από συνήθη χρήση 

φθορές του ακινήτου ή τις τυχόν εξ οποιουδήποτε τυχαίου ή εξ ανωτέρας βίας γεγονότος βλάβες ή ζημιές 

κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον κο Δήμαρχο αν δεν παρουσιασθεί μειοδότης σ’ αυτήν. 

Επίσης, επαναλαμβάνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στις εξής περιπτώσεις: 

α) Όταν το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το αρμόδιο κατά Νόμο όργανο για οποιονδήποτε λόγο. 

β) Όταν ο τελευταίος μειοδότης αρνηθεί την υπογραφή αυτής ή δεν παραδώσει το μίσθιο.   

Στη δεύτερη περίπτωση νέα δημοπρασία διενεργείται σε βάρος του τελευταίου αυτού μειοδότη και ως 

ανώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό που έχει κατακυρωθεί στο όνομά του.  Το ποσό αυτό 

είναι δυνατό να αυξηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ την επιπλέον διαφορά μεταξύ της 

μειοδοσίας και του ανωτέρου μισθώματος στο οποίο θα κατακυρωθεί η δημοπρασία, θα είναι 

υποχρεωμένος να την καταβάλλει ο ανωτέρω τελευταίος μειοδότης, για ολόκληρο τον οριζόμενο στην 

παρούσα χρόνο μισθώσεως αμέσως και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί εισπράξεως 

δημοσίων εσόδων. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
Ύστερα από ανεπιτυχή δημοπρασία, η μίσθωση του χώρου θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
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Ο Δήμαρχος θα δημοσιεύσει περίληψη της παρούσης είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 

διενέργεια της δημοπρασίας σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα  και μία (1) τοπική ημερήσια ή εβδομαδιαία. 

Επίσης, περιληπτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος 

και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου αναφερομένης 

στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας 

της διενέργειας της δημοπρασίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο 

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως. 

Η μη άσκηση ή η μη έγκριση άσκηση δικαιώματος του μισθωτή Δήμου που αναγνωρίζεται από το Νόμο 

ή την παρούσα διακήρυξη και σύμβαση μισθώσεως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν 

παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. 

Όποια τυχόν διαφορά αναφύεται από την σύμβαση που θα υπογραφεί, θα λύεται από τα δικαστήρια. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2292 3 20147.  

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που 

υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 18ο 

Για την παρούσα δημοπρασία και τη μίσθωση θα τηρηθούν όλες οι διατάξεις του Π.Δ. 270/81, του 

Ν.3463/06 (άρθρο 194), καθώς και του Ν.3852/10. 

 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής 2Α/2017 και 3Α/2017 που 
εκδόθηκαν με την υπ’αριθμ.14/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.: 52/2017 

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

χρηματικά εντάλματα πληρωμής 2Α/2017 και 3Α/2017 που εκδόθηκαν με την υπ’αριθμ.14/2017 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 
4023/15.03.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Με την υπ’ αριθμ.14/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού 

7.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 και ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6411 του 
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προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, για την κάλυψη δαπανών 

διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού για τα απορριμματοφόρα και λοιπά οχήματα του Δήμου. 

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

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

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

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

απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 8.000,00 ευρώ, το οποίο του είχε διατεθεί. 

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

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

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

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

− την υπ’ αριθμ.14/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ:4023/15.03.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής 2Α/2017& 3Α/2017, 
έτσι όπως υποβλήθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, 
τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνο Καραμπάτσο, ΔΕ Τεχνικών 
Ηλεκτρ/κων, από υπόλογο του ποσού που του είχε δοθεί για την πληρωμή της Αττικής Οδού. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη σύναψη σύμβασης με κτηνίατρο ή 
κτηνιατρικό κέντρο για την υλοποίηση του προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων 
Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 53/2017 

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 σύναψη σύμβασης με κτηνίατρο ή κτηνιατρικό κέντρο για την υλοποίηση του 

προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων 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 
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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:3465/08.03.2017 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με το 
πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων. 

− Την αριθμ. πρωτ:4238/20.03.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου & Προμηθειών, προϋπολογισμού δαπάνης 14.880,00 ευρώ, η οποία αναρτήθηκε στο 
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ005946263 2017-03-21. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 15-
6693.001 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 72 του Ν.3852/2010,  

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

− την αριθμ. πρωτ: 3465/08.03.2017 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την αριθμ. πρωτ: 4238/20.03.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου & Προμηθειών και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 14.880,00 ευρώ για τη σύναψη σύμβασης με κτηνίατρο ή κτηνιατρικό 
κέντρο για την υλοποίηση του προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων Δήμου Λαυρεωτικής. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 6.738,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6693.001 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017. Το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τον αντίστοιχο ΚΑ 
δαπανών του προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια προμήθειας τροφών για τη 
σίτιση των αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 54/2017 
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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 διάθεση 

πίστωσης για τη διενέργεια προμήθειας τροφών για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας 

Κερατέας 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 κυρώθηκε. 

− Την αριθμ. πρωτ:3467/08.03.2017 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με τη σίτιση 
των αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Κερατέας. 

− Την αριθμ. πρωτ:3626/10.03.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου & Προμηθειών, προϋπολογισμού δαπάνης 9.734,00 ευρώ, η οποία αναρτήθηκε στο 
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ005942259 2017-03-20. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 15-
6693.003 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 αριθμ. πρωτ:3467/08.03.2017 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την αριθμ. πρωτ: 3626/10.03.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου & Προμηθειών και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 9.734,00 ευρώ για την ανάθεση της προμήθειας ζωοτροφών για τη σίτιση 
των αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής. 
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(β) διαθέτει πίστωση ποσού 9.734,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6693.003 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια προμήθειας 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 55/2017 

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 φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των 

υπηρεσιών 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 κυρώθηκε. 

− Την αριθμ. πρωτ:4219/20.03.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου & Προμηθειών, προϋπολογισμού δαπάνης 6.584,40 ευρώ, η οποία αναρτήθηκε στο 
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ005942083 2017-03-20. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 10-
6654.001 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 72 του Ν.3852/2010,  

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

− την αριθμ. πρωτ: 4219/20.03.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου & Προμηθειών και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
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(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 6.584,40 ευρώ για την ανάθεση της προμήθειας φωτοαντιγραφικού 
χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 3.248,70 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6654.001 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017. Το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τον αντίστοιχο ΚΑ 
δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων σε βάρος των ΚΑ 10-6266.002 και 10-6266.003 
του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 για την ανάθεση εργασιών 
επιτόπιας υποστήριξης εφαρμογών software και hardware Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 
Αρ. Απόφ.: 56/2017 

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 

πιστώσεων σε βάρος των ΚΑ 10-6266.002 και 10-6266.003 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου 

Λαυρεωτικής έτους 2017 για την ανάθεση εργασιών επιτόπιας υποστήριξης εφαρμογών software και 

hardware 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 κυρώθηκε. 

− Την αριθμ. πρωτ:3636/10.03.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Τεχνολογιών, 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προϋπολογισμού δαπάνης 10.500,00 ευρώ, η οποία αναρτήθηκε στο 
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ005942448 2017-03-20. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στους ΚΑ 10-
6266.002 και 10-6266.003 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: 
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− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,  

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

− την αριθμ. πρωτ: 3636/10.03.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Τεχνολογιών, 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 10.500,00 ευρώ για την ανάθεση των εργασιών επιτόπιας υποστήριξης 
που αφορούν τη συντήρηση των εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού, την αποκατάσταση βλαβών 
των λειτουργικών συστημάτων (format, επανατοποθέτηση - setup εφαρμογών), καθώς και των 
συστημάτων (Η/Υ, εκτυπωτές, fax, Π/Μ, ups, switch, οθόνες, σαρωτές) όλων των υπηρεσιών του Δήμου 
Λαυρεωτικής. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 5.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6266.002 και ποσού 5.500,00 ευρώ σε 
βάρος του ΚΑ 10-6266.003 του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6262.015 του 
προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 (συνεχιζόμενη σύμβαση) 
Αρ. Απόφ.: 57/2017 

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 30-6262.015 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 

(συνεχιζόμενη σύμβαση)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. 
πρωτ:4026/15.03.2017 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 
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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 κυρώθηκε με το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 έγγραφο της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Ιστορικό 

Με την υπ’ αριθμ.222/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και έγινε η 

διάθεση της πίστωσης ποσού 24.600,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7334.002 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου έτους 2016 με τίτλο «συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων Ενότητας Κερατέας». 

Με την υπ’ αριθμ. 886/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής έγινε η ανάθεση των εργασιών 

επισκευής και συντήρησης πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Κερατέας στην εταιρεία Isokat Ε.Π.Ε., 

Τεχνική Εμπορική Εταιρεία, με έδρα Δημ. Άγγελου Μεταξά 13, Γλυφάδα, με ΑΦΜ 998290843, Δ.Ο.Υ. 

Γλυφάδας, έναντι του ποσού των 19.800,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 24.552,00 ευρώ. 

 Επειδή η ανωτέρω δεν εκτελέστηκε εντός του έτους 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, 

καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της 

αντίστοιχης πίστωσης κατά το μέρος που αφορά στην δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2017. 

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

Ενότητα: 

ΚΑ δαπανών 30-6262.014 με τίτλο «συντήρηση – επισκευή πεζοδρομίων πόλης Λαυρίου», ποσό 

24.800,00 ευρώ 

ΚΑ δαπανών 30-6262.015 με τίτλο «συντήρηση - επισκευή πεζοδρομίων πόλης Κερατέας», 

ποσό 24.800,00 ευρώ. 

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

ποσού 24.552,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 30-6262.015 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,  
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− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την αριθμ. πρωτ:4026/15.03.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης ποσού 24.552,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30-
6662.015 «συντήρηση – επισκευή πεζοδρομίων πόλης Κερατέας» οικονομικού έτους 2017, για την 
εξόφληση της συμβατικής υποχρέωσης που αφορά τις εργασίες επισκευής και συντήρησης πεζοδρομίων 
Δημοτικής Ενότητας Κερατέας. 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Παρασκευής ψήφισε ΝΑΙ, εφόσον πρόκειται για 
υπηρεσία που έχει ήδη ανατεθεί από το έτος 2016 και έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση, τονίζοντας 
ότι η συγκεκριμένη εργασία θα μπορούσε να ανατεθεί σε κάποιον εργολάβο της πόλης της Κερατέας.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «επισκευή και 
συντήρηση μεταλλικών κάδων απορριμμάτων» 
Αρ. Απόφ.: 58/2017 

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 ‘’επισκευή και συντήρηση μεταλλικών κάδων 

απορριμμάτων’’», 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 κυρώθηκε. 

− Την αριθμ. πρωτ:2834/28.02.2017 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την ανάγκη 
επισκευής και συντήρησης μεταλλικών κάδων απορριμμάτων. 

− Το αριθμ. πρωτ:3691/10.03.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο 
διαβιβάσθηκε η αριθμ.1/2017 μελέτη με τίτλο «εργασίες επισκευής και συντήρησης μεταλλικών κάδων 
απορριμμάτων», προϋπολογισμού δαπάνης 6.863,40 ευρώ, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 
ΑΔΑΜ: 17REQ005909524 2017-03-13. 
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− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 20-
6265.001 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

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

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

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

− την αριθμ. πρωτ: 2834/28.02.2017 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την αριθμ.1/2017 μελέτη με τίτλο «εργασίες επισκευής και συντήρησης μεταλλικών κάδων 
απορριμμάτων» της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 6.863,40 ευρώ για την ανάθεση των  εργασιών επισκευής και συντήρησης 
μεταλλικών κάδων απορριμμάτων Δήμου Λαυρεωτικής. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 6.863,40 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6265.001 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017. 
 
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.: 59/2017 

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). 
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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. 

− Την αριθμ. πρωτ: 3583/10.03.2017 υποβολή αιτήματος του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου 
Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, σχετικά με την προμήθεια αλυσίδων αλυσοπρίονων. 

− Την αριθμ. πρωτ:3941/14.03.2017 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Δημάρχου σχετικά με την 
προμήθεια φακέλων για την οργάνωση του αρχείου του Δήμου Λαυρεωτικής. 

− Την αριθμ. πρωτ: 3587/10.03.2017 υποβολή αιτήματος του Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά 
με την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των εξωτερικών συνεργείων. 

− Την αριθμ. πρωτ: 4140/15.03.2017 υποβολή αιτήματος του Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά 
με την προμήθεια βελτιωτικών εδάφους και φυτοφαρμάκων. 

− Την αριθμ. πρωτ: 4068/16.03.2017 υποβολή αιτήματος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
σχετικά με τη βιβλιοδεσία των ληξιαρχικών πράξεων Δημοτικών Ενοτήτων Λαυρεωτικής και Κερατέας 
έτους 2016. 

− Την αριθμ. πρωτ: ΔΥ/20.03.2017 εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου σχετικά με την ανανέωση 
της ετήσιας συνδρομής του συναγερμού. 

− Την αριθμ. πρωτ: 4415/22.03.2017 υποβολή αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
σχετικά με την προμήθεια λουκέτων για τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής. 

− Την αριθμ. πρωτ:4537/24.03.2017 υποβολή αιτήματος του Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά 
με την προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών για τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής. 

− Την αριθμ. πρωτ: 4510/24.03.2017 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με τον καθαρισμό 
κουρτινών του δημοτικού κτιρίου στο οποίο εδρεύει το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Ν. Γενιάς. 

− Την αριθμ. πρωτ:4542/24.03.2017 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την ανάθεση 
εργασιών καθαρισμού στη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής. 

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 

αποφασίζει  ομόφωνα  
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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 35-6699 Προμήθεια αλυσίδων αλυσοπρίονων 500,00 

2 10-6612 Προμήθεια φακέλων για την οργάνωση του αρχείου του Δήμου 1.035,40 

3 35-6699 Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των εξωτερικών συνεργείων 261,90 

4 30-7135.012 Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των εξωτερικών συνεργείων 599,55 

5 35-6693.001 Προμήθεια βελτιωτικών φαρμάκων & φυτοφαρμάκων 545,60 

6 00-6495.001 Βιβλιοδεσία ληξιαρχικών πράξεων (πληρωμή από παγία 
προκαταβολή) 109,12 

7 10-6261.001 Ετήσια συνδρομή συναγερμού (πληρωμή από παγία 
προκαταβολή) 491,04 

8 20-7135.006 Προμήθεια λουκέτων ασφαλείας 744,00 

9 00-6495.001 Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών 524,00 

10 15-6261.001 Καθαρισμός κουρτινών (πληρωμή από παγία προκαταβολή) 182,28 

11 20-6262.002 Εργασίες καθαρισμού στη ΔΕ Λαυρεωτικής (πληρωμή από παγία 
προκαταβολή) 496,00 

  Σύνολο 5.488,89 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6262.011 του 
προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 (συνεχιζόμενη σύμβαση) 
Αρ. Απόφ.: 60/2017 

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 30-6262.011 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 

(συνεχιζόμενη σύμβαση)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. 
πρωτ:343/14.03.2017 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 
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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 κυρώθηκε με το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 έγγραφο της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Ιστορικό 

Με την υπ’ αριθμ.76/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και έγινε η 

διάθεση της πίστωσης ποσού 552,54 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7336.008 του προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου έτους 2016 με τίτλο «συντήρηση και επισκευή στάσεων». 

Με την υπ’ αριθμ. 317/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής έγινε η ανάθεση της προμήθειας 

και τοποθέτησης κρυστάλλων στη στάση της δημοτικής συγκοινωνίας των Εργατικών Κατοικιών στον κο 

Γεώργιο Παπαγιάννη, με έδρα στην Κερατέα, τέρμα Βερανζέρου, με ΑΦΜ 029270671, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, 

έναντι του ποσού των 445,60 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 552,54 ευρώ. 

Επειδή η ανωτέρω δεν εκτελέστηκε εντός του έτους 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, 

καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της 

αντίστοιχης πίστωσης κατά το μέρος που αφορά στην δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2017. 

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

Ενότητα: 

ΚΑ δαπανών 30-6262.011 με τίτλο «συντήρηση – επισκευή στάσεων Δ.Ε. Λαυρίου», ποσό 

5.000,00 ευρώ 

ΚΑ δαπανών 30-6262.012 με τίτλο «συντήρηση - επισκευή Δ.Ε. Κερατέας», ποσό 5.000,00 ευρώ. 

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

ποσού 552,54 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 30-6262.011 του προϋπολογισμού του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.» 
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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,  

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

− την αριθμ. πρωτ:3943/14.03.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης ποσού 552,54 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30-
6662.011 «συντήρηση – επισκευή στάσεων Δ.Ε. Λαυρίου» οικονομικού έτους 2017, για την εξόφληση 
της συμβατικής υποχρέωσης που αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση κρυστάλλων στη στάση της 
δημοτικής συγκοινωνίας των Εργατικών Κατοικιών. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6262.014 του 
προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 (συνεχιζόμενη σύμβαση) 
Αρ. Απόφ.: 61/2017 

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 30-6262.014 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 

(συνεχιζόμενη σύμβαση)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. 
πρωτ:4050/16.03.2017 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 
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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 κυρώθηκε με το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 έγγραφο της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Ιστορικό 

Με την υπ’ αριθμ.222/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και έγινε η 

διάθεση της πίστωσης ποσού 20.880,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7334.001 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου έτους 2016 με τίτλο «συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων Ενότητας Λαυρίου». 

Με την υπ’ αριθμ. 841/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής έγινε η ανάθεση των εργασιών 

επισκευής και συντήρησης πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου στην εταιρεία Rosesky Quality 

Constructions Μ.Ι.Κ.Ε., κατασκευαστικές εργασίες, με έδρα στα Βριλήσσια, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 8, 

με ΑΦΜ 800657190, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, έναντι του ποσού των 16.830,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 

20.869,20 ευρώ. 

 Επειδή η ανωτέρω δεν εκτελέστηκε εντός του έτους 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, 

καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της 

αντίστοιχης πίστωσης κατά το μέρος που αφορά στην δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2017. 

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

Ενότητα: 

ΚΑ δαπανών 30-6262.014 με τίτλο «συντήρηση – επισκευή πεζοδρομίων πόλης Λαυρίου», ποσό 

24.800,00 ευρώ 

ΚΑ δαπανών 30-6262.015 με τίτλο «συντήρηση - επισκευή πεζοδρομίων πόλης Κερατέας», 

ποσό 24.800,00 ευρώ. 

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

ποσού 20.869,20 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 30-6262.014 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  



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 43 από 46 

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:4050/16.03.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης ποσού 20.869,20 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30-
6262.014 «συντήρηση – επισκευή πεζοδρομίων πόλης Λαυρίου» οικονομικού έτους 2017, για την 
εξόφληση της συμβατικής υποχρέωσης που αφορά τις εργασίες επισκευής και συντήρησης πεζοδρομίων 
Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου. 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Παρασκευής ψήφισε ΝΑΙ, εφόσον πρόκειται για 
υπηρεσία που έχει ήδη ανατεθεί από το έτος 2016 και έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση, τονίζοντας 
ότι η συγκεκριμένη εργασία θα μπορούσε να ανατεθεί σε κάποιον εργολάβο της πόλης του Λαυρίου.  
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή 
υπαλλήλων σε ημερίδα με θέμα: «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες – τήρηση 
μητρώου δεσμεύσεων» 
Αρ. Απόφ.: 62/2017 

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 τη συμμετοχή υπαλλήλων σε ημερίδα με θέμα: ‘’ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους διατάκτες – τήρηση μητρώου δεσμεύσεων’’». 

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

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω: 
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Η Επαγγελματική Γνώση διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες – τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων», στις 6 Απριλίου 2017 σε κεντρικό ξενοδοχείο της 
Αθήνας. 
  Σκοπός του σεμιναρίου είναι  η ανάλυση όλων των διατάξεων του Ν.4270/2014, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σχετικά με τις πράξεις ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες, το κατ’ 
εξουσιοδότηση των οικείων διατάξεων Π.Δ.80/2016 (έναρξη ισχύος από 01.01.2017) και η νομολογία του 
Π.Δ. 113/2010, το οποίο καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από το Π.Δ.80/2016. 

Η ημερίδα απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές – Προϊσταμένους. 
Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 

4530/24.03.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με την οποία αιτείται την έγκριση 
της συμμετοχής των υπαλλήλων: (α) Αικατερίνη Γουδέλη, (β) Σταματίνα Σκλέπα στο εν λόγω σεμινάριο. 

Η δαπάνη για τη συμμετοχή τους ανέρχεται σε 440,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
και  θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 
2017, με τίτλο «δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού». 

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

Η Οικονομική Επιτροπή 
έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έχοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», 

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, 

- Τη θεματολογία της ημερίδας, 

- Την αρ. πρωτ: 4530/24.03.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών: (α) Αικατερίνη 
Γουδέλη, (β) Σταματίνα Σκλέπα, σε ημερίδα με θέμα: «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες – 
τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων», το οποίο διοργανώνεται από την Επαγγελματική Γνώση στις 6 
Απριλίου 2017, στην Αθήνα. 
Β. Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 440,00 ευρώ για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ανωτέρω σεμινάριο 
και τη διάθεση της πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017. 
Γ. Ο Ανάδοχος για την είσπραξη της πληρωμής, θα εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς το 
Δήμο Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1 , Λαύριο, ΑΦΜ: 998292246, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου). 
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ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής συνολικού ποσού 4.936,55 ευρώ σε 
βάρος των ΚΑ δαπανών 20-7321.002 και 20-7321.003 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ 
Αρ. Απόφ.: 63/2017 

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 χρηματικών ενταλμάτων 

προπληρωμής συνολικού ποσού 4.936,55 ευρώ σε βάρος των ΚΑ δαπανών 20-7321.002 και 20-

7321.003 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 για την πληρωμή 

της ΔΕΔΔΗΕ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Με τις αριθμ. πρωτ: 3001/01.03.2017 και 3648/10.03.2017 εισηγήσεις του, ο Προϊστάμενος του 

Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών & Συγκοινωνιών, αιτείται όπου αναφέρονται την έκδοση χρηματικών 
ενταλμάτων προπληρωμής προς τη ΔΕΔΔΗΕ για την εξόφληση των κάτωθι παροχών: 

1. Α.Π. 16416744: χορήγηση νέας παροχής στην πλατεία Λαυρίου 
2. Α.Π. 16416207: μετατόπιση στύλων στην περιοχή Βρωμοπούσι Κερατέας 
3. Α.Π. 16403645: χορήγηση νέας παροχής στην πλατεία Κερατέας (Παναγιωταράκου Περικλέους) 
4. Α.Π. 16403648: χορήγηση νέας παροχής στην πλατεία Κερατέας (Παναγιωταράκου Περικλέους) 
5. Α.Π. 16403646: χορήγηση νέας παροχής στην πλατεία Κερατέας (Περικλέους) 
6. Α.Π. 16403647: χορήγηση νέας παροχής στην πλατεία Κερατέας (Πλάτωνος Κέκρωπος) 
7. Α.Π. 16403649: χορήγηση νέας παροχής στην πλατεία Κερατέας (Ιθάκης Ευριπίδου) 
Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ανέφερε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι οι ανωτέρω παροχές 

αφορούν τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου Λαυρεωτικής. Η συνολική δαπάνη για την τοποθέτηση αυτών ανέρχεται στο ποσό των 
4.936,55 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη κατασκευής του 
έργου. 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση χρηματικών 
ενταλμάτων προπληρωμής ποσού 4.092,47 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.002 με τίτλο: «Φωταγώγηση 
κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Κερατέας» και ποσού  844,08 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 
20-7321.003 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Λαυρίου» του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και να ορίσει τον υπόλογο υπάλληλο στο 
όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα. 

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

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του από 
17.05.59 Β.Δ/τος 
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− Τις αριθμ. πρωτ: 3001/01.03.2017 και 3648/10.03.2017 εισηγήσεις του Προϊσταμένου του Τμήματος 
Η/Μ Εφαρμογών & Συγκοινωνιών και τα συνημμένα έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού (ι) 4.092,47 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.002 με τίτλο: 
«Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Κερατέας» και (ιι) ποσού  844,08 
ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.003 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Λαυρίου» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και 
την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του 
Δήμου, Λιούμη Ευάγγελου, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγου – Μηχανικού, με βαθμό Γ’, για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ, 
προκειμένου να η γίνει σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης εγκαταστάσεων εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής.  
Β. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 
24.06.2017. 
Γ. Η απόδοση των χρηματικού εντάλματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 του 
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Παρασκευής ψήφισε ΝΑΙ, έπειτα από τη διαβεβαίωση 
του Αντιδημάρχου ότι η Α.Π. 16416207 αφορά μετατόπιση στύλων από κοινόχρηστο χώρο και όχι 
ιδιόκτητο. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Αναστάσιος Αντωνίου 
 
Ευαγγελία Βελετάκου  
 
Παναγιώτης Τσίκλος 
 
 Ιωάννης Αποστολίδης 
 
Κωνσταντίνος Λεβαντής 
 
Ιωάννης Παρασκευής 
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