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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο  Τ Ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Τ Η Σ  8 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 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 21 Απριλίου 2017 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 17:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 13.04.2017 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Ιωάννης Συρίγος,  Αναστάσιος 
Αντωνίου, Ιωάννης Παρασκευής 

Απόντα μέλη  : 2 
Παναγιώτης Τσίκλος, Κωνσταντίνος Λεβαντής 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ:2701/24.02.2017 αίτηση του κου ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΚΑΤΣΙΚΑ που αφορά αποζημίωση βλάβης οχήματος από αδέσποτο σκύλο 
Αρ. Απόφ.:81/2017   

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 του κου ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ που αφορά αποζημίωση βλάβης 

οχήματος από αδέσποτο σκύλο» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Με την αριθμ. πρωτ: 2701/24.02.2017 αίτησή του, ο κος Χρήστος Κατσίκας αιτείται την καταβολή 

χρηματικής αποζημίωσης για τη ζημιά που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΧΙ 1144 Ι.Χ.Ε. όχημα της 
συζύγου του Ελένης Μποφίλιου από επίθεση αδέσποτων σκύλων στην περιοχή Τογάνι Κερατέας. 

Προς απόδειξη του αιτήματός του, ο κος Κατσίκας προσκόμισε: (α) το από 14.02.2017 
υπηρεσιακό σημείωμα του Αστυνομικού Τμήματος Κερατέας, (β) το αριθμ. 172/10.02.2017 τιμολόγιο 
παροχής υπηρεσιών για την επισκευή του οχήματος ποσού 124,00 ευρώ, (γ) φωτογραφίες που 
επιβεβαιώνουν τις φθορές που έχουν προκληθεί στον μπροστινό προφυλακτήρα του οχήματος.  

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στην αρ. πρωτ:5873/18.04.2017 γνωμοδότησή του αναφέρει 
τα κατωτέρω: 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 2 από 20 

     «Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. 2701/24-2-2017 αίτησης του  κ. Χρήστου Κατσίκα, με την οποία ζητείται  

η αποκατάσταση των βλαβών του οχήματός της κ. Ελένης Μποφίλιου, τις οποίες υπέστη από επίθεση 

αδέσποτων σκύλων την 25/1/2017  στην περιοχή ΤΟΓΑΝΙ Κερατέας, 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  124,00 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, υπό την 

προϋπόθεση όμως ότι προηγουμένως θα υποβάλει αίτηση η ζημιωθείσα δικαιούχος ιδιοκτήτρια του 

αυτοκινήτου.» 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η κα Μποφίλιου 
Ελένη προσκόμισε υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι εξουσιοδοτεί το σύζυγό της, Χρήστο 
Κατσίκα, να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποζημίωση του οχήματός της. 

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:2701/24.02.2017 αίτηση του κου Χρήστου Κατσίκα και τα συνημμένα σε αυτή 
έγγραφα, 

− την αριθμ. πρωτ:5873/18.04.2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 
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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 Ελένης Μποφίλιου, η οποία με υπεύθυνη δήλωσή της έχει εξουσιοδοτήσει το σύζυγό της, Χρήστο 
Κατσίκα να προβεί αντ’ αυτής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. 
Β. Ορίζει την αποζημίωση στο ποσό των 124,00 ευρώ, σύμφωνα με το από 10.02.2017 τιμολόγιο 
παροχής υπηρεσιών. 
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 έγκρισης δαπάνης για τη συμμετοχή της υπαλλήλου ΕΛΕΝΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΥ σε ημερίδα με θέμα «το νέο νομοθετικό πλαίσιο υπαίθριων εμπορικών 
δραστηριοτήτων» 
Αρ. Απόφ.: 82/2017 

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 για τη συμμετοχή 

της υπαλλήλου ΕΛΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ σε ημερίδα με θέμα ‘’το νέο νομοθετικό πλαίσιο υπαίθριων 

εμπορικών δραστηριοτήτων’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Η εταιρεία FORUM TRAINING & CONSULTING διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «το νέο νομοθετικό 

πλαίσιο υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων», στις 25 Απριλίου 2017, στην Αθήνα. 
  Σκοπός του σεμιναρίου είναι  η παρουσίαση του νέου νομοθετικού πλαισίου που διέπει το 
υπαίθριο εμπόριο, το στάσιμο εμπόριο, το πλανόδιο εμπόριο, η ανάλυση των εννοιών, οι όροι και οι 
προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων, οι διαδικασίες ελέγχου, κλπ. 

Η ημερίδα απευθύνεται σε στελέχη του Τμήματος Αδειών Καταστημάτων και Υπαιθρίου 
Εμπορίου Δήμων και Περιφερειών και σε στελέχη Υγειονομικών Υπηρεσιών. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
5223/05.04.2017 αίτηση της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Ελένης Χρήστου, με 
την οποία ζητά να εγκριθεί η συμμετοχή της στο εν λόγω σεμινάριο. 

Η δαπάνη για τη συμμετοχή ανέρχεται σε 235,00 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: 
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- 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: 5223/05.04.2017 αίτηση της κας Ελένης Χρήστου 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Ελένης Χρήστου, σε 
ημερίδα με θέμα: «το νέο νομοθετικό πλαίσιο υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων», το οποίο 
διοργανώνεται από την εταιρεία FORUM TRAINING & CONSULTING, στις 25 Απριλίου 2017, στην 
Αθήνα. 
Β. Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 235,00 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). 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες 
συντήρησης και επισκευής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 
Αρ. Απόφ.: 83/2017 

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 για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’εργασίες συντήρησης και επισκευής Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης’’», 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: 3802/13.03.2017 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής με θέμα «ανάθεση 
οικοδομικών εργασιών». 
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− Την υπ’ αριθμ. 4/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «εργασίες 
συντήρησης και επισκευής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ006028144 2017-04-05. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 30-
6261.004 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 υπ’ αριθμ. 4/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 4.315,20 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες συντήρησης και 
επισκευής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 4.315,20 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6261.004, με τίτλο: «συντήρηση και 
επισκευή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «κατασκευή 
και τοποθέτηση κάγκελου για την περίφραξη της αντλίας θερμότητας στο κτήριο Δροσοπούλου 
του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 84/2017 

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 ‘’κατασκευή και τοποθέτηση κάγκελου για την περίφραξη της 

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

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

− Την αριθμ. πρωτ: 4648/28.03.2017 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής με θέμα «τοποθέτηση 
κάγκελου για την περίφραξη της αντλίας θερμότητας στο κτίριο Δροσοπούλου ΔΕ Κερατέας Δήμου 
Λαυρεωτικής». 

− Την υπ’ αριθμ. 11/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «κατασκευή και 
τοποθέτηση κάγκελου για την περίφραξη της αντλίας θερμότητας στο κτήριο Δροσοπούλου», η οποία 
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ006067990 2017 04 13. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 15-
6261.001 του οποίου το διαθέσιμο υπόλοιπο είναι 1.179,88 ευρώ. 

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

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

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

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

− την αριθμ. πρωτ: 4648/28.03.2017 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 11/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.178,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «κατασκευή και 
τοποθέτηση κάγκελου για την περίφραξη της αντλίας θερμότητας στο κτήριο Δροσοπούλου». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 1.178,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6261.001, με τίτλο: «συντήρηση - 
επισκευή κτιρίων», του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της «προμήθειας και 
τοποθέτησης δίφυλλης υαλόθυρας στο Δημαρχείο Κερατέας»  
Αρ. Απόφ.: 85/2017 

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 ‘’προμήθειας και τοποθέτησης δίφυλλης υαλόθυρας στο Δημαρχείο 

Κερατέας’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
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− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/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. 9/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «προμήθεια και 
τοποθέτηση δίφυλλης υαλόθυρας στο Δημαρχείο Κερατέας», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 
ΑΔΑΜ: 17REQ006031040 2017 04 06. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 10-
6261.002 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

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

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

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

− την υπ’ αριθμ. 9/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.612,00 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας και τοποθέτησης 
δίφυλλης υαλόθυρας στο Δημαρχείο Κερατέας. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 1.612,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6261.002, με τίτλο: «συντήρηση - 
επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας», του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες 
σιδηρουργικές για τη συντήρηση κοινοχρήστων χώρων» 
Αρ. Απόφ.: 86/2017 

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 ‘’εργασίες σιδηρουργικές  για τη συντήρηση κοινοχρήστων 

χώρων’’», 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: 2717/24.02.2017 εισήγηση Δημάρχου με θέμα «ανάθεση σιδηρουργικών 
εργασιών για τη συντήρηση κοινοχρήστων χώρων». 

− Την υπ’ αριθμ. 12/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «εργασίες 
σιδηρουργικές για τη συντήρηση κοινοχρήστων χώρων», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ006070386 2017 04 13. 

− 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: 2717/24.02.2017 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 12/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 4.960,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες σιδηρουργικές 
για τη συντήρηση κοινοχρήστων χώρων». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 4.960,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6262.007, με τίτλο: «συντήρηση και 
διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λαυρίου», του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2017.  
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ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν. 3852/2010 για την πληρωμή δαπανών μέσω πάγιας προκαταβολής ΔΕ Λαυρεωτικής 
και Κερατέας και Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.: 87/2017 

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 ΔΕ Λαυρεωτικής και Κερατέας και Τοπικής Κοινότητας 

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

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/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.24/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η σύσταση πάγιας 
προκαταβολής στις Δημοτικές Ενότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας και στην Τοπική Κοινότητα Αγίου 
Κωνσταντίνου για το οικονομικό έτος 2017. 

− Την αριθμ. πρωτ:5780/12.04.2017 εισήγηση  του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & 
Προμηθειών στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ.24/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής έγινε η 

σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Δημοτικές Ενότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας και στην Τοπική 

Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής. 

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. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 10 από 20 

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, ως 

κατωτέρω: 

Α/Α Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ 

1 20-6262.001 Εργασίες καθαρισμού ΔΕ Κερατέας 500,00 

2 20-6262.002 Εργασίες καθαρισμού ΔΕ Λαυρίου 500,00 

3 20-6262.003  Εργασίες καθαρισμού ΤΚ Αγίου Κωνσταντίνου 1.500,00 

4 30-6262.002 Συντήρηση & επισκευή παιδικών χαρών Λαυρίου 500,00 

5 30-6262.003 Συντήρηση & επισκευή παιδικών χαρών Κερατέας 500,00 

6 30-7333.007 Συντήρηση & επισκευή οδικού δικτύου Λαυρίου 1.000,00 

7 30-7333.008 Συντήρηση & επισκευή οδικού δικτύου Κερατέας 1.000,00 

  Σύνολο 5.500,00 
Συνημμένα: η αριθμ.24/2017 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.24/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− την αριθμ. πρωτ: 5780/12.04.2017 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 των Δημοτικών Ενοτήτων Λαυρεωτικής και 
Κερατέας και Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως αναφέρονται 
ακολούθως: 

Α/Α Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ 

1 20-6262.001 Εργασίες καθαρισμού ΔΕ Κερατέας 500,00 

2 20-6262.002 Εργασίες καθαρισμού ΔΕ Λαυρίου 500,00 

3 20-6262.003  Εργασίες καθαρισμού ΤΚ Αγίου Κωνσταντίνου 1.500,00 

4 30-6262.002 Συντήρηση & επισκευή παιδικών χαρών Λαυρίου 500,00 
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5 30-6262.003 Συντήρηση & επισκευή παιδικών χαρών Κερατέας 500,00 

6 30-7333.007 Συντήρηση & επισκευή οδικού δικτύου Λαυρίου 1.000,00 

7 30-7333.008 Συντήρηση & επισκευή οδικού δικτύου Κερατέας 1.000,00 

  Σύνολο 5.500,00 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & 
Αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων για το έτος 2017 
Αρ. Απόφ.: 88/2017 

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 Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων για 

το έτος 2017», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 6079/20.04.2017 
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική 

Επιτροπή διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη 

διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από 

μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες.  

Παράλληλα κατά πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πράξ. Κλ. Προλ. Ελ. VII Τμ. 138/2014, 191, 

75/2013 κ.ά.) η Οικονομική Επιτροπή σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υποκαθιστά ένα ανεξάρτητο 

διοικητικό όργανο, όπως είναι η Επιτροπή Διαγωνισμού, ασκώντας η ίδια τις αρμοδιότητες της 

τελευταίας, διότι κατ΄ αυτό τον τρόπο, το ίδιο όργανο, ήτοι η Οικονομική Επιτροπή, θα ασκούσε 

ταυτόχρονα τόσο γνωμοδοτική όσο και αποφασιστική αρμοδιότητα στο πλαίσιο της ίδιας διαγωνιστικής 

διαδικασίας. 

Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

απαιτείται η συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) για το έτος 2017 βάσει των οριζόμενων 

στο άρθρο 221 αυτού.  

 Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 ‘’Όργανα διενέργειας διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων’’ ορίζεται ότι: 
Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα 

αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 

β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης, 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 12 από 20 

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, 

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης 

καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των 

προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της 

διαδικασίας, 

στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 

 Σύμφωνα με τη παρ.2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι «Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους 

τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη (συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί 

των επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ επί της βαθμολόγησης) του 

οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη 

των οργάνων αυτών να προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων. 

 Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: ‘’Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για 

τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη 

συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε 

ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, 

συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο.’’  

 Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: ‘’Με την απόφαση της παραγράφου 3 

εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων 

(επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.’’ 

 Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: ‘’Για τη συγκρότηση και τη 

λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω 

νόμου.’’ 

 Με την παράγραφο 8α  του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Όταν ως κριτήριο ανάθεσης 

χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και η 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται 

το κονδύλιο του ΦΠΑ,    η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους της 

αναθέτουσας αρχής  που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης η' της παρούσας 

παραγράφου και που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση. Στις εργασίες της επιτροπής 

μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται μαζί 

με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις». Σύμφωνα με την παρ. 10 του 

άρθρου 376 Ν. 4412/16 ορίζεται ότι: «Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης η' της παρ. 8 του 

άρθρου 221, στην οποία προσδιορίζεται και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Μητρώου, οι επιτροπές 
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διαγωνισμών στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, συγκροτούνται από τεχνικούς υπαλλήλους της 

αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα της υποπερίπτ. (αα) της περίπτ. (β) της 

παραγράφου 8 του άρθρου 221, κατά τις κείμενες διατάξεις. 

 Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι 

‘’Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές 

μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 226).’’ 

Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των μελών μετά από 

κλήρωση.  

Κατόπιν, των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών έργων, εκτιμώμενης 
αξίας σύμβασης που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 
2017 βάσει του Ν.4412/16.  
Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

• Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 

που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ χωρίς ΦΠΑ,  

• Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 

• Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

• Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών, 

• Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή 

σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

• Εισήγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη 

των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη 

ματαίωση της διαδικασίας, 

• Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 

Προτείνεται να οριστεί χρόνος διάρκειας της επιτροπής έως 31/12/2017.  

Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα 

συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.» 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης 
Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων εκτιμώμενης αξίας σύμβασης που δεν 
υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες της, τον αριθμό και τις ιδιότητες των 
μελών της, τη λειτουργία και τη διάρκεια της.  
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Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,  

− Την αριθμ. πρωτ:6079/20.04.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− Την κατάσταση του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Δήμου 
Λαυρεωτικής 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Συγκροτεί επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών έργων εκτιμώμενης αξίας 
σύμβασης που δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2017, ως κατωτέρω: 
Τακτικά Μέλη 
1. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, Χημικός Μηχανικός ΠΕ 
2. Ευάγγελος Λιούμης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 
3. Ιωάννης Λιέπουρης, Μηχανικός Μηχανολόγος ΤΕ 
 
Αναπληρωματικά Μέλη 
1. Φώτιος Γκίκας, Ηλεκτρονικός ΤΕ 
2. Αναστασία Μαγγενάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ 
3. Ειρήνη Αγγελή, Γεωπόνος ΠΕ 
Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η κα Μαρία Ζωή Παπαθανάση. 
Β. Ορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ως κατωτέρω: 

• Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 
που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ χωρίς ΦΠΑ,  

• Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 

• Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

• Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών, 

• Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή 
σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

• Εισήγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη 
των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη 
ματαίωση της διαδικασίας, 

• Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 
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Γ. Η ανωτέρω Επιτροπή έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2017. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν 
από το ίδιο όργανο.  
 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου 
Λαυρεωτικής (Θεόδωρος Γκιώνης) 
Αρ. Απόφ.: 89/2017 

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 δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής (Θεόδωρος Γκιώνης)». 

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

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

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

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

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

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
προκειμένου να γίνει η έγκριση των δαπανών, η απόδοση της παγίας προκαταβολής και η αναπλήρωση 
του ποσού που έχει δαπανηθεί. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το 
συγκεκριμένο θέμα μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ: 6045/20.04.2017 εισήγηση του διαχειριστή της παγίας προκαταβολής, στην οποία αναφέρονται 
τα κατωτέρω: 

Παρακαλώ όπως προβείτε σε έλεγχο των τιμολογίων που πληρώθηκαν από την πάγια 
προκαταβολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ΒΔ 17/5 – 15/06/1959. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΣΟ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ 

1 TSUTSULOVA 
MIRTSA ALA 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 
ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ 

28/03/2017 
 20 496,00€ 8%=32€ 

2 
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ 

ΑΦΟΙ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ 

Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΩΝ 

ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΛΗΞΙΑΡΧΙΑΚΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ 

31/03/2017 494 109,12€  

3 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 
Α.Ε. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 31/03/2017 030720116000

24402 18,80€  
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4 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 
Α.Ε. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 31/03/2017 030720138000

00815 136,80€  

5 SPARTAN 
SECURITY 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟ 

ΚΕΠ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
3/04/2017 170403125926

522 163,68€  

6 SPARTAN 
SECURITY 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

3/04/2017 170403125903
579 163,68€  

7 SPARTAN 
SECURITY 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

3/04/2017 170403125822
140 163,68€  

8 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 
Α.Ε. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 5/04/2017 030720116000

24466 28,80€  

9 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 
Α.Ε 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 5/04/2017 030720216000

31650 8,20€  

10 ΚΑΙΛΑΣ 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
12/04/2017 1 399,99€ 4%=12,90€ 

11 
 
 
 
 

MANKA ST. 
THEODHR. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜ. 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

12/04/2017 35 399,99€ 8%=25,80€ 

12 ΜΑΝΕΣΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 
12/04/2017 34 399,99€ 8%=25,80€ 

13 ΔΟΥΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΥΡΙΟΥ 

12/4/2017 166 496,00€ 8%-32€ 

14 ΒΑΜΒΟΥΝΗΣ 
ΣΠΥΡΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ 

ΧΩΡΟ ΤΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΠΑΡΚΟΥ 

12/4/2017 203 400,00€ 8%=32€ 

 
 

15 
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΥ 

3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ 

12/04/2017 18 496,00€ 8%=32€ 

16 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 
Α.Ε. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 19/04/2017 030720116000

24565 1,60€  

17 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 
Α.Ε. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 19/04/2017 030720116000

24564 1,60€  

18 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 
Α.Ε. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 19/04/2017 030720116000

24566 21,92€  

19 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ 4/4/2017 5885 44,00€  

20 ΕΘΝΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 21/4/2017  35,00€  

ΣΥΝΟΛΟ 3.984,85€ 192,50€ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 15,15€  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 207,65€  

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: 
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− τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010 

− το άρθρο του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

− την αριθμ.41/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η σύσταση της πάγιας 
προκαταβολής και ο ορισμός υπολόγου υπαλλήλου 

− την αρ. πρωτ: 6045/20.04.2017 εισήγηση του διαχειριστή της παγίας προκαταβολής 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής, όπως αυτές αναφέρονται στο 
εισηγητικό μέρος της παρούσας, από τον υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής Θεόδωρο Γκιώνη, 
συνολικού ύψους 3.984,85 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων σε βάρος των 
αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017. 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Ιωάννης Παρασκευής μειοψήφησε, εκφράζοντας τη διαφωνία 
του για την αναγκαιότητα των α/α: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15 δαπανών. 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση 
της υπηρεσίας «εργασίες καθαρισμού οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.: 90/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 2ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί  
«έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’εργασίες καθαρισμού οδικού 

δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κερατέας’’». 

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

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

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

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

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

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/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: 3459/08.03.2017 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής με θέμα «υποβολή 
αιτήματος για τη συντήρηση του οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κερατέας». 

− Την υπ’ αριθμ. 13/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «εργασίες 
καθαρισμού οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κερατέας», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 
ΑΔΑΜ: 17REQ006081510 2017 04 20. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 30-
7333.008 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: 3459/08.03.2017 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 13/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 3.472,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες καθαρισμού 
οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κερατέας». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 3.472,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30- 7333.008 με τίτλο «συντήρηση 
επισκευή οδικού δικτύου Κερατέας», του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 
έτους 2017.  
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Ιωάννης Παρασκευής μειοψήφησε διότι η συγκεκριμένη 
εργασία δεν αφορά καθαρισμό αλλά αποκατάσταση ιδιοκτησιών. 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση 
της προμήθειας επισκευαστικών υλικών για την αποκατάσταση του οπλισμού στο Α’ Γυμνάσιο 
Λαυρίου 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 19 από 20 

Αρ. Απόφ.: 91/2017 
Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 

κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 3ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί  
«έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της προμήθειας επισκευαστικών υλικών για 

την αποκατάσταση του οπλισμού στο Α’ Γυμνάσιο Λαυρίου». 

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

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

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

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

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

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/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: 4499/24.03.2017 εισήγηση Δημάρχου σχετικά με την προμήθεια υλικών για 
την αποκατάσταση του οπλισμού στο Α’ Γυμνάσιο Λαυρίου. 

− Την υπ’ αριθμ. 14/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «προμήθεια 
επισκευαστικών υλικών για την αποκατάσταση οπλισμού στο Α’ Γυμνάσιο Λαυρίου», προϋπολογισμού 
δαπάνης 995,97 ευρώ. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 30-
6261.005 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 
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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. 14/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 995,97 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας επισκευαστικών υλικών 
για την αποκατάσταση οπλισμού στο Α’ Γυμνάσιο Λαυρίου. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 995,97 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6261.005 με τίτλο «συντήρηση επισκευή 
σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», 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 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Ιωάννης Συρίγος 
 
Αναστάσιος Αντωνίου 
 
Ιωάννης Παρασκευής 
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