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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  6 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 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017  
 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 31 Μαρτίου 2017 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 15:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 27.03.2017 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 6 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Αναστάσιος Αντωνίου, Ευαγγελία Βελετάκου, Παναγιώτης 
Τσίκλος,  Ιωάννης Αποστολίδης (ως αναπληρωματικό μέλος λόγω απουσίας του τακτικού μέλους 
Ιωάννη Συρίγου), Ιωάννης Παρασκευής 

Απόντα μέλη  : 1 
Κωνσταντίνος Λεβαντής 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «επισκευή και 
συντήρηση εξοπλισμού των παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.: 64/2017 

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

πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού των παιδικών χαρών 

στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/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 κυρώθηκε. 

− Την αριθμ. πρωτ: 4336/21.03.2017 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής. 

− Την υπ’ αριθμ.5/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «επισκευή και 
συντήρηση του εξοπλισμού παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητας Κερατέας», προϋπολογισμού 
δαπάνης 19.997,64 ευρώ, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ005961368 2017-03-23. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 30-
6262.003 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: 4336/21.03.2017 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής  

− την υπ’ αριθμ.5/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
την αναβολή της συζήτησης του θέματος περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
ανάθεση της υπηρεσίας «επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού των παιδικών χαρών στη Δημοτική 
Ενότητα Κερατέας», προκειμένου να διευκρινιστεί αν ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι ορθός, καθώς 
για το ίδιο θέμα έχει γίνει και προγενέστερη εισήγηση από το Δήμαρχο Λαυρεωτικής με αριθμ. 
πρωτ:3508/09.03.2017. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση 
των αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 65/2017 

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

πίστωσης για την προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας 

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

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

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

− Την αριθμ. πρωτ: 4621/27.03.2017 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την 
προμήθεια τροφών για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου. 

− Την αριθμ. πρωτ: 4629/27.03.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Προϋπολογισμού, 
Λογιστηρίου & Προμηθειών η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ005978657 2017 03 
28. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 15-
6693.004 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: 4629/27.03.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Προϋπολογισμού, 
Λογιστηρίου & Προμηθειών και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 19.840,00 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας τροφών για τη σίτιση 
των αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 19.840,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6693.004 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας 
«σιδηρουργικές εργασίες στο αμφιθέατρο ΕΠΑΛ Λαυρίου» 
Αρ. Απόφ.: 66/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 
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πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «σιδηρουργικές εργασίες στο αμφιθέατρο ΕΠΑΛ Λαυρίου», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/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:2836/28.02.2017 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την ανάθεση 
σιδηρουργικών εργασιών για τη συντήρηση του αμφιθέατρου του ΕΠΑΛ Λαυρίου. 

− Την υπ’ αριθμ. 2/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «εργασίες 
σιδηρουργικές στο αμφιθέατρο ΕΠΑΛ Λαυρίου», προϋπολογισμού δαπάνης 2.046,00 ευρώ, η οποία 
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ005960137 2017-03-22. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 30-
6261.005 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:2836/28.02.2017 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 2/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έπειτα από διαλογική 
συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 2.046,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «εργασίες 
σιδηρουργικές στο αμφιθέατρο ΕΠΑΛ Λαυρίου». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 2.046,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6261.005 με τίτλο: «συντήρηση και 
επισκευή σχολικών κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
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ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 4Α/2017 που εκδόθηκε 
με την υπ’ αριθμ.15/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  
Αρ. Απόφ.: 67/2017 

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

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 4Α/2017 που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.15/2017 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 
4578/27.03.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Με την υπ’ αριθμ.15/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού 

500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 με τίτλο: «ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017, για την αποστολή αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των 

Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής. 

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

υπάλληλος του Δήμου, Δημήτριος Ιατρού, ΥΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών.   

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 το ποσό των 442,30 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 57,70 ευρώ επεστράφη το 

αριθμ.124/2017 γραμμάτιο είσπραξης. 

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.15/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ:4578/27.03.2017 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 το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 4Α/2017, έτσι όπως 
υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Δημήτριο Ιατρού, ΥΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών, 
από υπόλογο του ποσού που του είχε δοθεί για την αποστολή αλληλογραφίας μέσω ΕΛΤΑ για την 
κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής. 
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ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 για την πληρωμή δαπανών μέσω πάγιας προκαταβολής 
Αρ. Απόφ.: 68/2017 

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 την 

πληρωμή δαπανών μέσω πάγιας προκαταβολής», 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 υπ’ αριθμ.41/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η σύσταση πάγιας 
προκαταβολής για το οικονομικό έτος 2017. 

− Την αριθμ. πρωτ:4626/27.03.2017 εισήγηση  του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & 
Προμηθειών σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, για την πληρωμή δαπανών μέσω πάγιας προκαταβολής, στην οποία 
αναφέρονται τα ακόλουθα: 

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

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

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

οι πληρωμές από την πάγια προκαταβολή. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα 

να εγκρίνει τις δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα κατά την καταχώρηση των τιμολογίων που πληρώνονται από 

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

ποσών σε βάρος των ΚΑ για τους οποίους μπορούν να πραγματοποιούνται δαπάνες, σύμφωνα με την 

αριθμ.41/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων σε βάρος των 

ΚΑ δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, με σκοπό την 

εύρυθμη λειτουργία της παγίας προκαταβολής.  

Συνημμένα: η αριθμ.41/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 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,  

− την υπ’ αριθμ.41/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− την αριθμ. πρωτ: 4626/27.03.2017 εισήγηση  του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & 
Προμηθειών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

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

Κ.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 
Κ.Α. 00-6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 400,00 € 
Κ.Α. 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 600,00 € 

Κ.Α. 10-6261.001 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Λαυρίου 600,00 € 
Κ.Α. 10-6261.002 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού καταστήματος Κερατέας 600,00 € 
Κ.Α. 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 300,00 € 
Κ.Α. 10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων, λοιπού εξοπλισμού σκευών και 

λοιπού εξοπλισμού 
300,00 € 

Κ.Α. 10-6611 Προμήθεια βιβλίων 300,00 € 

Κ.Α. 10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 

300,00 € 

Κ.Α. 10-6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 400,00 € 
Κ.Α. 10-7133 Έπιπλα σκεύη 400,00 € 
Κ.Α. 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 

λογισμικά  
400,00 € 

Κ.Α. 15-6261.001 Συντήρηση κι επισκευή κτηρίων 300,00 € 
Κ.Α. 15-6261.006 Συντήρηση-Επισκευή κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Κερατέας 400,00 € 
Κ.Α. 15-6474.002 Έξοδα κοινωνικού παντοπωλείου 500,00 € 
Κ.Α. 15-7331.002 Συντήρηση κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 400,00 € 
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Κ.Α. 20-6262.001 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Κερατέας 800,00 € 
Κ.Α. 20-6262.002 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Λαυρίου 800,00 € 
Κ.Α. 20-6262.003 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Αγίου Κωνσταντίνου 400,00 € 
Κ.Α. 20-6263.002 Συντήρηση ελαστικών 400,00 € 
Κ.Α. 20-6681 Υλικά φαρμακείου 300,00 € 
Κ.Α. 20-7131.004 Προμήθεια λοιπού Η/Μ εξοπλισμού 400,00 € 
Κ.Α. 20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός ελαστικά 400,00 € 
Κ.Α. 20-7135.006 Λοιπός εξοπλισμός 300,00 € 
Κ.Α. 20-7321.002 Φωταγώγηση δημοτικών κτιρίων - Επέκταση Δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Κερατέας. 
300,00 € 

Κ.Α. 20-7321.003 Φωταγώγηση δημοτικών κτιρίων - Επέκταση Δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Λαυρίου. 

300,00 € 

Κ.Α. 20-7322.004 Φωταγώγηση πλατειών, πάρκων κλπ Δ.Ε. Κερατέας 400,00 € 
Κ.Α. 20-7322.005 Φωταγώγηση πλατειών, πάρκων κλπ Δ.Ε. Λαυρίου 400,00 € 
Κ.Α. 20-7322.006 Φωταγώγηση πλατειών, πάρκων κλπ Δ.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου 300,00 € 
Κ.Α. 20-7412.002 Ηλεκτρολογικές εργασίες 400,00 € 
Κ.Α. 30-6261.001 Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ενότητας 

Λαυρίου 
800,00 € 

Κ.Α. 30-6261.002 Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ενότητας 
Κερατέας 

800,00 € 

Κ.Α. 30-6261.004 Συντήρηση και επισκευή Α΄βάθμιας εκπαίδευσης 800,00 € 
Κ.Α. 30-6261.005 Συντήρηση και επισκευή Β'βάθμιας εκπαίδευσης 800,00 € 
Κ.Α. 30-6262.002 Συντήρηση επισκευή παιδικών χαρών Λαυρίου 800,00 € 
Κ.Α. 30-6262.003 Συντήρηση επισκευή παιδικών χαρών Κερατέας 800,00 € 

Κ.Α. 30-6262.007 Συντήρηση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κερατέας 400,00 € 
Κ.Α. 30-6262.008 Συντήρηση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Λαυρίου 400,00 € 
Κ.Α. 30-6262.009 Συντήρηση και επισκευή σιντριβανιών Δ.Ε. Λαυρίου 300,00 € 
Κ.Α. 30-6262.010 Συντήρηση και επισκευή σιντριβανιών Δ.Ε. Κερατέας 300,00 € 
Κ.Α. 30-6262.011 Συντήρηση και επισκευή στάσεων Δ.Ε. Λαυρίου 300,00 € 
Κ.Α. 30-6262.012 Συντήρηση και επισκευή στάσεων Δ.Ε. Κερατέας 300,00 € 
Κ.Α. 30-6262.014 Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαυρίου 300,00 € 
Κ.Α. 30-6414.002 Μεταφορές εν γένει 400,00 € 
Κ.Α. 30-6662.006 Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών Δ.Ε. Λαυρίου 800,00 € 
Κ.Α. 30-6662.007 Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών Δ.Ε. Κερατέας 800,00 € 
Κ.Α. 30-6662.008 Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών Δ.Ε. Αγίου 

Κωνσταντίνου 
400,00 € 

Κ.Α. 30-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 
λογισμικά  

400,00 € 
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Κ.Α. 30-7135.012 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού, πινακίδων σήμανσης κ.λ.π. Δ.Ε. 
Λαυρίου 

400,00 € 

Κ.Α. 30-7135.013 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού, πινακίδων σήμανσης κ.λ.π. Δ.Ε. 
Κερατέας 

400,00 € 

Κ.Α. 30-7333.007 Συντήρηση και επισκευή οδικού δικτύου πόλης Λαυρίου 800,00 € 
Κ.Α. 30-7333.008 Συντήρηση και επισκευή οδικού δικτύου πόλης Κερατέας 800,00 € 
Κ.Α. 35-6262.002 Συντήρηση κι επισκευή κήπων Δ.Ε. Λαυρίου 400,00 € 
Κ.Α. 35-6262.003 Συντήρηση κι επισκευή κήπων Δ.Ε. Κερατέας 400,00 € 
Κ.Α. 35-6262.005 Κοπή ψηλών δέντρων Δ.Ε. Λαυρίου 400,00 € 
Κ.Α. 35-6262.006 Κοπή ψηλών δέντρων Δ.Ε. Κερατέας 400,00 € 
Κ.Α. 35-6262.013 Αναδιάταξη πρασίνου στις νησίδες πόλης Λαυρίου 400,00 € 
Κ.Α. 35-6262.014 Αναδιάταξη πρασίνου στις νησίδες πόλης Κερατέας 400,00 € 
Κ.Α. 35-6264 Συντήρηση κι επισκευή λοιπών μηχανημάτων 400,00 € 
Κ.Α. 35-6693.001 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών 

εδάφους Δ.Ε. Λαυρίου 
300,00 € 

Κ.Α. 35-6693.002 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών 
εδάφους Δ.Ε. Κερατέας 

300,00 € 

Κ.Α. 35-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 200,00 € 
Κ.Α. 35-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός 300,00 € 
Κ.Α. 35-7135.002 Προμήθεια ελαστικών 300,00 € 
Κ.Α. 45-6261.001 Συντήρηση κι επισκευή δημοτικών νεκροταφείων Λαυρίου-

Λεγραινών 
400,00 € 

Κ.Α. 45-6261.002 Συντήρηση κι επισκευή δημοτικών νεκροταφείων Κερατέας-
Πλάκας 

400,00 € 

Κ.Α. 45-6261.003 Συντήρηση κι επισκευή δημοτικών νεκροταφείων Αγίου 
Κωνσταντίνου 

400,00 € 

Κ.Α. 64-7333.001 Συντήρηση-αποκατάσταση αγροτικών οδών Δ.Ε Λαυρίου 400,00 € 

Κ.Α. 64-7333.002 Συντήρηση-αποκατάσταση αγροτικών οδών Δ.Ε Κερατέας 400,00 € 
Κ.Α. 70-6699.001 Λοιπές προμήθειες πυροπροστασίας 300,00 € 
Κ.Α. 70-6699.002 Προμήθεια στολών πυροπροστασίας 300,00 € 
Κ.Α. 70-7135.002 Λοιπός εξοπλισμός ελαστικά 300,00 € 
 Σύνολο 31.500,00 € 

 
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.: 69/2017 

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 
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κάτω των 1.000,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-
6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο. 

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

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

− Την αριθμ. πρωτ:4853/30.03.2017 εισήγηση Γραφείου Δημάρχου σχετικά με την ανάθεση της 
προμήθειας και αναγόμωσης πυροσβεστήρων στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρίου. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 10-
6261.001 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

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

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

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

− την αριθμ. πρωτ: 4853/30.03.2017 εισήγηση Γραφείου Δημάρχου Λαυρεωτικής 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 930,57 ευρώ για την ανάθεση της προμήθειας και αναγόμωσης 
πυροσβεστήρων στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρίου. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 930,57 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6261.001 με τίτλο: «συντήρηση και 
επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Λαυρίου», του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2017.  
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ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια προμήθειας έντυπου υλικού 
Αρ. Απόφ.: 70/2017 

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

πίστωσης για τη διενέργεια προμήθειας έντυπου υλικού», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-
6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο. 

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

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

− Την αριθμ. πρωτ:4888/30.03.2017 εισήγηση Γραφείου Δημάρχου σχετικά με τη διενέργεια 
προμήθειας έντυπου υλικού με θέμα την ανακύκλωση ηλεκτρονικών & ηλεκτρικών συσκευών. 

− Την αριθμ. πρωτ: 4890/30.03.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου & Προμηθειών, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ006001710 2017-03-
30. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 10-6613 
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: 4888/30.03.2017 εισήγηση Γραφείου Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την αριθμ. πρωτ: 4890/30.03.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου & Προμηθειών και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
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(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 2.728,00 ευρώ για την ανάθεση τη διενέργεια της προμήθειας έντυπου 
υλικού σχετικά με την ανακύκλωση ηλεκτρονικών & ηλεκτρικών συσκευών. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 2.728,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6613, με τίτλο: «προμήθεια εντύπων 
και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων», του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «συντήρηση – 
υποστήριξη της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 71/2017 

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

πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’συντήρηση – υποστήριξη της ιστοσελίδας 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: 4887/30.03.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Τεχνολογιών, 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών σχετικά με τη συντήρηση – υποστήριξη της ιστοσελίδας του Δήμου 
Λαυρεωτικής, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ006001489 2017 03 30. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 00-
6224.002 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Ιωάννης Παρασκευής εξέφρασε την άποψη ότι η 
ιστοσελίδα θα πρέπει να γίνει πιο προσιτή στο χρήστη ώστε να είναι ευκολότερη η εύρεση των 
αποφάσεων. 

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: 4887/30.03.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Τεχνολογιών, 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 7.886,40 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «συντήρηση – 
υποστήριξη της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 7.886,40 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6224.002 με τίτλο: «έξοδα κατασκευής 
και φιλοξενίας του Δήμου», του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 
2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ελαστικών σύμφωνα με την 
αριθμ. πρωτ:4732/28.03.2017 απόφαση Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων 
Αρ. Απόφ.: 72/2017 

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

πίστωσης για την προμήθεια ελαστικών σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ:4732/28.03.2017 απόφαση 

Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων», 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. 

− Τις από 27.03.2017 εντολές τεχνικής επιθεώρησης που εκδόθηκαν από το Γραφείο Κίνησης του 
Δήμου σχετικά με την προμήθεια ελαστικών για τα μηχανήματα έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 94682 
και ΜΕ 123806 (17REQ006002059 2017 03 31). 

− Την αριθμ. πρωτ:4732/28.03.2017 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής 
Οχημάτων και Μηχανημάτων. 
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− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 20-
7135.001 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,  

− τις από 27.03.2017 εντολές τεχνικής επιθεώρησης, 

− την αριθμ. πρωτ:4732/28.03.2017 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής 
Οχημάτων και Μηχανημάτων και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.706,24 ευρώ για την προμήθεια ελαστικών για τα μηχανήματα έργου 
του Δήμου Λαυρεωτικής με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 94682 και ΜΕ 123806. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 1.706,24 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7135.001, του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «λοιπός εξοπλισμός - ελαστικά».  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
Αρ. Απόφ.: 73/2017 

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

πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικών υπολογιστών», 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. 
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− Την αριθμ. πρωτ: 4892/30.03.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Τεχνολογιών 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ006005625 2017 
03 31. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στους ΚΑ 10-
7134 και 10-7135 του οποίου έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις. 

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

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

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

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

− την αριθμ. πρωτ: 4892/30.03.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Τεχνολογιών 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.603,21 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας ανταλλακτικών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 1.590,92 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-7134 και ποσού 12,29 ευρώ σε βάρος 
του ΚΑ 10-7135, του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση σιδηρουργικών εργασιών 
συντήρησης εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας 
Λαυρίου 
Αρ. Απόφ.: 74/2017 

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

πίστωσης για την ανάθεση σιδηρουργικών εργασιών συντήρησης εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού 

κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/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 κυρώθηκε. 

− Την αριθμ. πρωτ: 3058/02.03.2017 εισήγηση Γραφείου Δημάρχου σχετικά με τη συντήρηση των 
εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού στη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής. 

− Την υπ’ αριθμ. 6/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 
4.637,60 ευρώ, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ006006473 2017 03 31. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 20-
6262.007 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: 3058/02.03.2017 εισήγηση Γραφείου Δημάρχου, 

− την υπ’ αριθμ. 6/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έπειτα από διαλογική 
συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 4.637,60 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες σιδηρουργικές 
συντήρησης εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 4.637,60 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6262.007, του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων ΔΕ Λαυρίου».  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη 
συντήρηση και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου 
Αρ. Απόφ.: 75/2017 

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

πίστωσης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη συντήρηση και διαμόρφωση κοινοχρήστων 

χώρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 
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− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/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:2041/14.02.2017 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με τη 
διενέργεια προμήθειας οικοδομικών και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων για την κάλυψη 
των αναγκών του Δήμου. 

− Την υπ’ αριθμ. 7/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «προμήθεια 
οικοδομικών υλικών για τη συντήρηση και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Λαυρίου», 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.349,92 ευρώ, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ006007864 2017-03-31. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 30-
6662.006 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:2041/14.02.2017 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 7/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έπειτα από διαλογική 
συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 4.349,92 ευρώ για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη συντήρηση 
και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Λαυρίου. 
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(β) διαθέτει πίστωση ποσού 4.349,92 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6662.006 με τίτλο: «προμήθεια 
οικοδομικών και αδρανών υλικών ΔΕ Λαυρίου», του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2017.  
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

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