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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  9 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 2 ΜΑΙΟΥ 2017
Ημερομηνία συνεδρίασης : 2 Μαΐου 2017
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Τρίτη, ώρα 15:00
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 28.04.2017
Αριθμός μελών : 7
Παρόντα μέλη : 6
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Ιωάννης Συρίγος, Αναστάσιος
Αντωνίου, Παναγιώτης Τσίκλος, Κωνσταντίνος Λεβαντής
Απόντα μέλη : 1
Ιωάννης Παρασκευής

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ: Έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2017 για τον έλεγχο της υλοποίησης του
προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής
Αρ. Απόφ.: 92/2017

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 «έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου

2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την περ. β’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει
την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην
οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων – εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία
καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του
Δήμου.

Στην παρ.9 του άρθρου 266 του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του
Ν.3979/2011 ορίζονται τα ακόλουθα: «Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου

οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς

τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 2 από 54

διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου.

Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την

πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα

έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει

υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό

ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση

ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα

στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ.40038/09.09.2011 (ΦΕΚ
2007/09.09.2011, τεύχος Β’) «καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του
προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή,
μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου ή οικείας Περιφέρειας
αντίστοιχα.

Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται
σύμφωνα με τα υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το ΔΥ/28.04.2017 έγγραφό της υπέβαλλε στην Οικονομική
Επιτροπή την  έκθεση εσόδων – εξόδων του Α’ τριμήνου έτους 2017 (χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως
31.03.2017), προκειμένου αυτή να προβεί στον έλεγχο της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου για το
ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Όσο αφορά το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 – ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ η Οικονομική Υπηρεσία σημειώνει
τα ακόλουθα:
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
0.-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων-

Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων-
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων

8.249.463,96 1.612.718,08 19,55% 1.109.415,46 13,45% 68,79%
Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής:

01.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων-
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων-
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων

226.300,00 27.769,06 12,27% 17.912,86 7,92% 64,51%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 208.387,14 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από
μισθώματα ακινήτων του Δήμου, από μισθώματα ιχθυοτροφείων και από δικαιώματα εμποροπανηγύρεων, παζαριών και λαϊκών αγορών για τα οποία βεβαιώνονται
χρηματικοί κατάλογοι και εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους.

02.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 24.912,02 ευρώ. Σε αυτή την
κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από τόκους χρηματικών καταθέσεων σε  τράπεζες οι οποίοι εισπράττονται το Α’ και το Β’ εξάμηνο του έτους.

03.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων-
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων-
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων

3.402.734,92 696.260,14 20,46% 282.711,40 8,30% 40,60%

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων-

Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων-
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων

25.000,00 87,98 0,35% 87,98 0,35% 100%
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Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 2.706.474,78 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των
3.120.023,52 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται και έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού τα οποία  εισπράττονται σταδιακά κάθε
μήνα από τη Δ.Ε.Η. κατά τη διάρκεια του έτους.

04.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 404.945,09 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των
420.657,27 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου, ενταφιασμού, παράτασης χρόνου ταφής,
έσοδα από τέλη ακίνητης περιουσίας, από τέλη διαμονής παρεπιδημούντων, από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών
καταστημάτων, από τέλη κοινοχρήστων χώρων, από τέλη διαφήμισης, για τα οποία βεβαιώνονται χρηματικοί κατάλογοι και  εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του
έτους.

05.-ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 1.124.452,46 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των
1.188.637,96 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται και έσοδα από Φ.Η.Χ. που εισπράττονται σταδιακά κάθε μήνα από τη Δ.Ε.Η. κατά τη διάρκεια του
έτους.

06.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων

Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

462.275,00 57.329.91 12,40% 41.617,73 0,90% 72,59%

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων

Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

1.255.475,00 131.022,54 10,44% 66.837,04 5,32% 51,01%

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων

Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

2.776.379,04 694.094,76 25% 694.094,76 25% 100%
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Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 2.082.284,28 ευρώ. Σε αυτή την
κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνεται η επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για την κάλυψη γενικών αναγκών, η επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
των σχολείων της Α/θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης, οι οποίες εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους .

7.-ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 95.146,31 ευρώ. Σε αυτή την
κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από παράβολα για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, από παράβολα για άδεια μουσικών
οργάνων, από τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων και εγγύησης καλής χρήσης εργασιών από μίσθωση δημοτικών θερινών κινηματογράφων, τα οποία εισπράττονται
σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους.

1.-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής:
11.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων η οποία ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ οφείλεται
στην είσπραξη μηδενικού ποσού από προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων.

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων

Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

101.300,00 6.153,69 6,07% 6.153,69 6,07% 100%

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων

Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

2.386.360,45 31.570,84 1,32% 31.570,84 1,32% 100%

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων

Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

5.000,00 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
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12.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 622.400,00 ευρώ. Σε αυτή την
κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνεται η Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Αττικής για την κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του
γηπέδου του  Δημοτικού Σταδίου ¨ΠΑΝ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ¨ Δήμου Λαυρεωτικής ύψους 533.000,00 ευρώ και η επιχορήγηση για πυροπροστασία ύψους 89.400,00 ευρώ που
προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες .

13.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες και οι λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις
και έργα, για τις οποίες έχουν προϋπολογιστεί τα κάτωθι ποσά, εκ των οποίων δεν έχει καταβληθεί κανένα έως το τέλος αυτού του τριμήνου :
1.Για την επιχορήγηση από Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των δήμων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 205.320,00 ευρώ.
2.Για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 47.200,00 ευρώ.
3.Για τη χρηματοδότηση κοινοχρήστων χώρων Κερατέας-Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 64.200,00 ευρώ.
4.Για την επιχορήγηση για Πρόγραμμα πρόληψης – αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της χώρας έχει
προϋπολογιστεί το ποσό των 50.000,00 ευρώ.
5.Για την επιχορήγηση συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής (ΣΑΕ 016 Κ.Ε 2016ΣΕ01600042) έχει προϋπολογιστεί το ποσό
των 67.915,18 ευρώ.
6.Για την ολοκλήρωση του Βρεφονηπιακού Σταθμού Λαυρίου έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 311.957,98 ευρώ .
7.Για την αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στην Κερατέα (Ε.Σ.Π.Α.) έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 33.276,19ευρώ.
8.Για την επιχορήγηση δράσεων προγράμματος κοινωφελούς εργασίας  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 43.085,90 ευρώ.
9.Για τη χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο" Πρόγραμμα  Απόκτησης Διατηρητέων Κτιρίων" έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 321.807,40 ευρώ .
10.Για τη χρηματοδότηση της Δ.Ε.Η. για προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς στο Ο.Τ.219 της Δ.Ε. Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 133.000,00
ευρώ.

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων

Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

622.400,00 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων

Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

1.277.762,65 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
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15.-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 132.537,53 ευρώ. Σε αυτή την
κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών, από πρόστιμα Κ.Ο.Κ., από πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών
διατάξεων και λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές, από παράβολα για πλειστηριασμούς-για τεύχη δημοπράτησης και λοιπά παράβολα, τα οποία εισπράττονται σταδιακά
κατά τη διάρκεια του έτους.

16.-ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 317.089,43 ευρώ. Σε αυτή την
κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων, από δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων
αυτοκινήτων, από παρακράτηση ποσού της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., λοιπά έκτακτα έσοδα και έσοδα που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες εκτάκτων εσόδων, τα
οποία εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους.

2.-ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής:
21.-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων

Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

162.000,00 29.462,47 18,19% 29.462,47 18,19% 100%

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων

Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

319.197,80 2.108,37 0,66% 2.108,37 0,66% 100%

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων

Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

1.078.221,97 839.296,08 77,84% 828.806,28 76,87% 98,75%

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων

Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

1.063.221,97 832.910,91 78,34% 828.759,55 77,95% 99,50%
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Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 230.311,06 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των
234.462,42 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν έσοδα από τέλη
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, από τέλη ακίνητης περιουσίας, από το ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιτηδευματιών, από φόρο ηλεκτροδοτούμενων
χώρων, από τέλη πεζοδρομίων από δικαιώματα και τέλη κοιμητηρίων, από παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης παραλίας Χάρακα-Δασκαλειού-Πουνταζέζας, από μισθώματα
εγκατάστασης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, τα οποία εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. Σχετικά με τα έσοδα από τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι οι βεβαιώσεις αναφέρονται σε επιστρεφόμενα δημοτικά τέλη μη εισπραχθέντα από τη Δ.Ε.Η., καθώς και σε ακίνητα μη
ηλεκτροδοτούμενα, πολλά εκ των οποίων έχουν ηλεκτροδοτηθεί εν αγνοία της Υπηρεσίας και αναμένονται διαγραφές των βεβαιωμένων ποσών κατά τη διάρκεια του έτους.

22.-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 8.614,83 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 14.953,27
ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν έσοδα από λοιπά πρόστιμα
και πρόστιμα Κ.Ο.Κ.

3.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ

Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ Βεβαιωθέντων και Εισπραχθέντων υπολοίπων προηγουμένων οικονομικών ετών ενδεικτικά αναλύεται ως:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 01.01-31.03.2017
Κ.Α. Περιγραφή

Προϋπ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3.428.748,95 3.386.386,95 5.469,61
3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 2.238.479,73               2.223.737,86                 27.738,42
3214.001 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 100.559,76 100.551,37 1.059,17

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων

Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

15.000,00 6.385,17 42,57% 46,73 0,31% 0,73%

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων

Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

8.037.281,29 8.143.070,96 101,32% 68.440,52 0,85% 0,84%



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 9 από 54

3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας 155.637,86 153.691,56 717,35
3216.001 Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων 343.209,60 343.209,60 0,00

και προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος
3217.001 Εισφορά λόγω ένταξης σχεδίου περιοχής Λεγραινών 247.728,73 245.020,68 0,00
3217.002 Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης Κερατέας 103.583,80 103.583,80 0,00
3217.003 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Τσονίμα 6.175,30 6.175,30 0,00
3217.004 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Τρεχαντιέρα 2.473,33 2.473,33 0,00
3217.005 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. Περιγιάλι 5.553,30 5.553,30 60,44
3217.006 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Αγ. Μαρίνα 7.203,51 7.203,51 0,00
3217.007 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Πανόραμα 1.190,00 1.190,00 0,00
3217.008 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Δασκαλειό 2.543,33 2.543,33 0,00
3217.009 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Βγέθι 723,33 723,33 0,00
3217.010 Εισφορά  λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. ΠΟΡΤΟ-ΕΝΝΙΑ 1.688,00 1.688,00 0,00
3217.011 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Καλοπήγαδο 2.823,32 2.823,32 0,00
3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 106.494,63 130.800,42 8.704,15
3219.002 Λοιπά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων 442.547,00 515.771,31 1.134,71
3219.003 Λοιπά έσοδα 24.900,81                    44.144,13                      527,86
3219.004 Έσοδα από τέλη πεζοδρομίων 55.800,19 84.896,73 3.573,38
3219.005 Έσοδα από καταλογισμοί 832,67 832,67 0,00
3219.006 Έσοδα από μισθώματα ακινήτων 249.585,87                   311.564,84                  8.259,98
3219.007 Έσοδα από Νεκροταφείο 87.629,30 96.250,59                   6.982,40
3219.008 Παραχώρηση δικαιώματος χρ. παραλίας Χάρακα 74.357,08 12.880,57         1.821,99
3219.009 Εκμίσθωση αναψυκτηρίου και παραλίας Κακής Θάλασσας 49.809,26                  46.456.36                   2.011,74
3221. Έκτακτα γενικά έσοδα                                                                                                   297.002,63                   312.918,10  379,32

8.037.281,29 8.143.070,96 68.440,52
Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων τελών καθαριότητας και τελών ακίνητης περιουσίας οφείλεται στη σταδιακή κατά τη διάρκεια του έτους καταβολή των
οφειλών από τους πολίτες και στις διαγραφές που πραγματοποιούνται , λόγω ηλεκτροδότησης πολλών ακινήτων.
Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων του τέλους ρύπανσης Κερατέας οφείλεται στην εκκρεμότητα της έκδοσης της δικαστικής απόφασης.
Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων της εισφοράς λόγω ένταξης σχεδίου περιοχής Λεγραινών οφείλεται στην ύπαρξη αγνώστων οφειλετών , πολλοί από τους
οποίους είναι κληρονόμοι αποβιωσάντων ιδιοκτητών και δεν έχουν προβεί σε αποδοχή κληρονομιάς.
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Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων εσόδων από μισθώματα ακινήτων οφείλεται στην αποπληρωμή με δόσεις, βάσει απόφασης Δ.Σ., του μισθώματος
ακινήτου  που περιήλθε στο Δήμο μετά τη λύση της ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ.
Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων της εκμίσθωσης αναψυκτηρίου και παραλίας της Κακής Θάλασσας οφείλεται στην αποπληρωμή με δόσεις, βάσει
απόφασης Δ.Σ., του μισθώματος.
Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων έκτακτων γενικών εσόδων  ΚΟΚ οφείλεται σε κλήσεις παλαιών ετών.
Για τις οφειλές που αναφέρθηκαν και αφορούν τα προηγούμενα του 2015 έτη αλλά και το έτος αυτό, έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες όπως δέσμευση φορολογικής
ενημερότητας, αποστολή ειδοποιήσεων-επιστολών κ.ά., προκειμένου σταδιακά κατά την διάρκεια του έτους να εισπράττεται το μεγαλύτερο δυνατό ποσό.
Προκειμένου να μην υπάρχει πλασματική εικόνα στις εισπράξεις εγγράφεται στο δημοτικό προϋπολογισμό στο σκέλος των εξόδων και στον ΚΑ…-8511της αντίστοιχης
υπηρεσίας ποσό πρόβλεψης μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.

4.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής:

41.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 664.944,02 ευρώ και μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 223.734,48
ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, οι κρατήσεις αυτού και ο Φ.Π.Α. των καταλόγων της ύδρευσης, ο
οποίος εισπράττεται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους.

42.- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων

Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

1.339.482,36 642.599,50 47,97% 418.865,02 31,27% 65,18%

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων

Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

1.307.482,36 642.538,34 49,14% 418.803,86 32,03% 65,18%

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων

Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

32.000,00 61,16 0,19% 61,16 0,19% 100%
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Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων-εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 31.938,84 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται οι
επιστροφές χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων, οι επιστροφές παγίων προκαταβολών και αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών.

Όσο αφορά το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 – ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ η Οικονομική Υπηρεσία σημειώνει τα ακόλουθα:
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

6.-ΕΞΟΔΑ
Προϋπολογισθέντα Δεσμευθέντα Ποσοστό

μεταξύ
Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων

Τιμολογηθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Τιμολ/ντων-
Προϋπ/ντων

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων

Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων

10.291.500,41 8.472.443,72 82,32% 2.610.985,96 25,37 2.471.893,50 1.795097,97 17,44% 68,75%

  Σε  αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν αμοιβές και έξοδα προσωπικού καθώς και αμοιβές αιρετών και τρίτων, εργοδοτικές εισφορές,
δικαιώματα Δ.Ε.Η., διάφορα έξοδα π.χ. ταχυδρομικά-τηλεφωνικά τέλη, συνδρομές, προμήθειες τραπεζών, επιχορηγήσεις νομικών προσώπων, δάνεια και  χρεολύσια αυτών,
μισθώματα, συντηρήσεις, προμήθειες αναλωσίμων και ανταλλακτικών κ.λ.π.

7.-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Προϋπολογισθέντα Δεσμευθέντα Ποσοστό

μεταξύ
Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων

Τιμολογηθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Τιμολ/ντων-
Προϋπ/ντων

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων

Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων

3.385.334,53 621.914,98 18,37% 4.654,17 0,14% 8.532,55 0,00 0,00% 0,00%

71.- ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
Προϋπολογισθέντα Δεσμευθέντα Ποσοστό

μεταξύ
Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων

Τιμολογηθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Τιμολ/ντων-
Προϋπ/ντων

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων

Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων

1.573.351,12 58.829,10 3,74% 1.058,17 0,06% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
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  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν προμήθειες επίπλων και σκευών, Η/Υ, ελαστικών,container, πινακίδων σήμανσης, οχημάτων,
κάδων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, οργάνων παιδικής χαράς, την αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ.169,την αγορά ακινήτου στην Αγ.Τριάδα Σούρεζας, την αγορά Διώροφου
Διατηρητέου στο Ο.Τ 147 και τη χρηματοδότηση κοινόχρηστων χώρων Κερατέας από το Πράσινο Ταμείο.

73.-ΕΡΓΑ
Προϋπολογισθέντα Δεσμευθέντα Ποσοστό

μεταξύ
Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων

Τιμολογηθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Τιμολ/ντων-
Προϋπ/ντων

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων

Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων

1.266.334,41 542.269,88 42,82% 0,00 0,00% 4.936,55 0,00 0,00% 0,00%

  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν φωταγωγήσεις κτιρίων και πλατειών, συντηρήσεις και επισκευές εγκαταστάσεων και οδικού δικτύου
, εργασίες καθαρισμού και διάφορα έργα.

74.-ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Προϋπολογισθέντα Δεσμευθέντα Ποσοστό

μεταξύ
Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων

Τιμολογηθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Τιμολ/ντων-
Προϋπ/ντων

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων

Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων

545.649,00 20.816,00 3,81% 3.596,00 0,66% 3.596,00 0,00 0,00% 0,00%

  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν γενικές μελέτες, κτηματογραφικές μελέτες, αποζημιώσεις από ρυμοτομία, παροχή  υπηρεσιών
συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης του Δήμου για την υποβολή προτάσεων και φακέλων έργων.

8.-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Προϋπολογισθέντα Δεσμευθέντα Ποσοστό

μεταξύ
Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων

Τιμολογηθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Τιμολ/ντων-
Προϋπ/ντων

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων

Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων

9.997.183,29 2.656.078,78 26,57% 2.213.924,87 22,15% 736.251,06 622.206,50 6,22% 28,10%
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81.-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ
Προϋπολογισθέντα Δεσμευθέντα Ποσοστό

μεταξύ
Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων

Τιμολογηθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Τιμολ/ντων-
Προϋπ/ντων

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων

Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων

1.337.596,42 1.337.596,42 100% 1.800.449,21 134,60% 329.850,53 218.846,09 16,36% 12,15%

  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν πληρωμές υποχρεώσεων παλαιοτέρων ετών, οι οποίες αναφέρονται σε αμοιβές και έξοδα
προσωπικού και αιρετών, σε φόρους-τέλη, σε έργα και σε διάφορα άλλα έξοδα.

82.-ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
Προϋπολογισθέντα Δεσμευθέντα Ποσοστό

μεταξύ
Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων

Τιμολογηθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Τιμολ/ντων-
Προϋπ/ντων

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων

Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων

1.327.482,36 1.318.482,36 99,32% 413.475,66 31,15% 406.400,53 403.360,41 30,39% 97,55%

Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν αποδόσεις συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών , φόρων και επιστροφών χρηματικών
ποσών.

85.-ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ
                 ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Προϋπολογισθέντα Δεσμευθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων

Τιμολογηθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Τιμολ/ντων-
Προϋπ/ντων

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων

Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων

7.332.104,51

Σε αυτή την κατηγορία εξόδων περιλαμβάνεται η πρόβλεψη της μη είσπραξης εντός του έτους, βεβαιωμένων κατά τα παρελθόντα έτη απαιτήσεων.
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Η Οικονομική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:

- την περ. β της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010

- την αριθ. οικ.40038/09.09.2011 «καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών»

- τη ΔΥ/28.04.2017.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Λαυρεωτικής, ως
κατωτέρω:
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Β. Υποβάλλει την ανωτέρω έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη σχετικής απόφασης.
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Κωνσταντίνος Λεβαντής μειοψήφησε και επιφυλάχθηκε να
εκφράσει τις απόψεις του κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του ΚΑ 00-6221 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017 για την αποστολή αλληλογραφίας των
Υπηρεσιών του Δήμου μέσω ΕΛΤΑ
Αρ. Απόφ.: 93/2017

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

προπληρωμής σε βάρος του ΚΑ 00-6221 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017  για την

αποστολή αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του Δήμου μέσω ΕΛΤΑ», έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 6825/28.04.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα κατωτέρω:
«Σας γνωρίζουμε ότι για την αποστολή αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του Δήμου μας μέσω ΕΛΤΑ

κρίνεται αναγκαία η καταβολή της δαπάνης του ποσού των 1.000,00 ευρώ στο όνομα μόνιμου υπαλλήλου

του Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με

τα άρθρα 32, 34, 37 του από Β.Δ/τος 17/5 – 15/06/1959.

Με την υπ’ αριθμ. 49/2017 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού

10.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής κατ’

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.

Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού

1.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221, στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, Δημητρίου

Ιατρού.

Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού από την ανωτέρω αναφερόμενη υπάλληλο παρακαλούμε να

ορισθεί τρίμηνη από την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος προπληρωμής.»

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν
σχετικά.

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

- του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,

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

- την αριθμ. πρωτ: 6825/28.04.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

- την υπ’ αριθμ.49/2017 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής
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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 έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ
00-6221 με τίτλο: «ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017,
για την αποστολή αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής.
Β. Ορίζει ως υπόλογο τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Δημήτριο Ιατρού, ΥΕ1 Κλητήρων -
Θυρωρών.
Γ. Η προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, ορίζεται τρεις (3) μήνες,
ήτοι 2 Αυγούστου 2017.
Δ. Η απόδοση του χρηματικού εντάλματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 του
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων».

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδέσμευσης ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης
Αρ. Απόφ.: 94/2017

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

αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από
27.04.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. α παρ.2 του άρθρο 4 του Π.Δ.80/16 (ΦΕΚ 145 Α/05.08.2016)

«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,  σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της

Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης εντός του Οικονομικού Έτους στο οποίο αυτή αναφέρεται,  αυτή

ανατρέπεται άμεσα μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του οικείου διατάκτη για ολική ή μερική

διαγραφή του επιπλέον ποσού που δεσμεύτηκε.

Μετά την έγκριση της πρώτης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 του

Δήμου Λαυρεωτικής με την υπ’ αριθμ. 61/ 28-03-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλούμε

όπως εγκρίνετε την ανατροπή των κατωτέρω αναφερόμενων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης:

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ
ΠΟΣΟ ΓΙΑ

ΑΝΑΤΡΟΠΗ
σε ευρώ

Α.Α.Υ.
ΑΡΧΙΚΗΣ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

1 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές - 5.000,00 € Α - 23

2 10-6232.001 Μισθώματα κτιρίων - 3.543,00 € Α - 162

3
20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,

πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας

   -  20.000,00€ Α – 181

4 10-8115.001 Διάφορα έξοδα - 45.199,63 € Α - 213

5 15-8115.001 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ - 22.040,53 € Α - 214

6 15-8115.002 Διάφορα έξοδα κατασκήνωσης - 4.611,35 € Α - 215
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7 20-8115.001 Διάφορα έξοδα - 18.896,57 € Α - 216

8 30-8115.001 Διάφορα έξοδα - 9.033,54 € Α - 217

9 35-8115.001 Διάφορα έξοδα - 46.795,20 € Α - 219

10 45-8115.001 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ - 1.563,14 € Α - 220

11 15-6261.001 Συντήρηση-επισκευή κτηρίων - 300,00 € Α - 298

12 00-8115.001 Διάφορα έξοδα - 67.519,16 € Α - 212

13 25-8115.001 Διάφορα έξοδα - 24,00 € Α - 188

14 70-8115.001 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ για πυροπροστασία -382,68 € Α - 222

15 70-6699.001 Λοιπές προμήθειες πυροπροστασίας -300,00 € Α - 355

16 30-6262.003 Συντήρηση – επισκευή παιδικών χαρών Κερατέας -800,00 € Α - 321

ΣΥΝΟΛΟ - 246.008,80 €
Κατόπιν των 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.61/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής,

- τη ΔΥ/27.04.2017 εισήγηση  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζε ι  ομόφωνα
εγκρίνει την αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2017, συνολικού ποσού
244.908,80 ευρώ, όπως αυτές αναφέρονται κατωτέρω:

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ
ΠΟΣΟ ΓΙΑ

ΑΝΑΤΡΟΠΗ
σε ευρώ

Α.Α.Υ.
ΑΡΧΙΚΗΣ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

1 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές - 5.000,00 € Α - 23

2 10-6232.001 Μισθώματα κτιρίων - 3.543,00 € Α - 162

3
20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,

πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας

   -  20.000,00€ Α – 181

4 10-8115.001 Διάφορα έξοδα - 45.199,63 € Α - 213

5 15-8115.001 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ - 22.040,53 € Α - 214

6 15-8115.002 Διάφορα έξοδα κατασκήνωσης - 4.611,35 € Α - 215

7 20-8115.001 Διάφορα έξοδα - 18.896,57 € Α - 216

8 30-8115.001 Διάφορα έξοδα - 9.033,54 € Α - 217
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9 35-8115.001 Διάφορα έξοδα - 46.795,20 € Α - 219

10 45-8115.001 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ - 1.563,14 € Α - 220

11 15-6261.001 Συντήρηση-επισκευή κτηρίων - 300,00 € Α - 298

12 00-8115.001 Διάφορα έξοδα - 67.519,16 € Α - 212

13 25-8115.001 Διάφορα έξοδα - 24,00 € Α - 188

14 70-8115.001 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ για πυροπροστασία -382,68 € Α - 222

15 70-6699.001 Λοιπές προμήθειες πυροπροστασίας -300,00 € Α - 355

16 30-6262.003 Συντήρηση – επισκευή παιδικών χαρών Κερατέας -800,00 € Α - 321

ΣΥΝΟΛΟ - 246.008,80 €

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και διάθεση αντίστοιχων πιστώσεων κατά
το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2017, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016
Αρ. Απόφ.: 95/2017

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 δαπανών πολυετών

υποχρεώσεων και διάθεση αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα

πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016», έθεσε υπόψη
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 6228/24.04.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

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

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

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

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

Διεύθυνσης Συντονισμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γενικού

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

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

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

δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2017.

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

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

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

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

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

Με την υπ’ αριθμ. 61/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής ψηφίστηκε η 1η

αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ:

29041/10906/19.04.2017 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και την

διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί

εντός του 2017, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθούν

οι αντίστοιχές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων για να δεσμευθούν τα ανωτέρω ποσά από τις

εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμό δαπανών έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.

80/2016:
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ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΕΩΣ 31.12.2016

KALLIAKMANIS
SECURITY SYSTEMS

ΕΛΕΓΧΟΣ,
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

30-7331.008 16SYMV005561649 222/2016 Ψ9ΑΛΩΛ1-ΜΙΔ 24.800,00 12.400,00

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΙΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΙΩΔΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ Ν 4389/2016

30-6117.006 17SYMV005695428 263/2016 6ΓΡΜΩΛ1-ΙΒΜ 4.960,00 -------

Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

10-6142.002 17SYMV005692809 263/2016 6ΓΡΜΩΛ1-ΙΒΜ 23.560,00 ------

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ –
ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

30-6261.022 16SYMV005638285 222/2016 Ψ9ΑΛΩΛ1-ΜΙΔ 24.638,80 ------

ΙΝΙΤΙΑ ΑΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ
ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΤΗΣ
ΝΕΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

30-7425.028 17SYMV005699264 222/2016 Ψ9ΑΛΩΛ1-ΜΙΔ 24.800,00 ------
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ΜΩΥΣΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

30-7135.001 -------- 191/2016 Ω2ΠΖΩΛ1-ΑΒ4 2.015,00 ---------

DATAGRINT ΠΑΡΟΧΗ ΥΗΠΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ
ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

30-7425.024 16SYMV005337032 167/2016 7ΡΞΝΩΛ1-ΙΨΖ 8.680,00 ---------
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Κατόπιν των 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.61/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής,

- την αριθμ. πρωτ:6228/24.04.2017 εισήγηση  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζε ι  ομόφωνα
την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος
που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2017, όπως αυτές αναφέρθηκαν στο εισηγητικό
μέρος της παρούσας, προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθούν οι αντίστοιχες Αποφάσεις Ανάληψης
Υποχρεώσεων για να δεσμευθούν τα ανωτέρω ποσά από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμό
δαπανών έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων για δαπάνες που αφορούν
μισθοδοσίες, κρατήσεις, παγίου και σταθερού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος
80/2016 μετά την πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017
Αρ. Απόφ.: 96/2017

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 δαπανών και διάθεση των

αντίστοιχων πιστώσεων για δαπάνες που αφορούν μισθοδοσίες, κρατήσεις, παγίου και σταθερού χαρακτήρα,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 μετά την πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017»,

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 27.04.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία 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
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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.

Με την υπ’ αριθμ. 61/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής ψηφίστηκε η 1η

αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ:

29041/10906/19.04.2017 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση των δαπανών μισθοδοσίας, κρατήσεων, πάγιου και

σταθερού χαρακτήρα  και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στις δαπάνες

που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2017, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, προκειμένου στην

συνέχεια να εκδοθούν οι αντίστοιχές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων για να δεσμευθούν τα ανωτέρω

ποσά από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμό δαπανών έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις

του Π.Δ. 80/2016:

Α/Α Κ.Α.  ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
1. 00-6053.001 Εργ  εισ -ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙΝ κ.λπ ειδικών θέσεων

αιρετών φοιτητών κ.λ.π
6.786,23 €

2. 00-6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 13.569,60 €

3. 00-6711.017 Επιχορήγηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ 18.793,24 €

4. 00-6726.001 Παρακράτηση ποσού ΚΥΑ 5711/2017 Μητροπ. Πάρκο 3.862,60 €

5. 15-6041.006 Τακτικές αποδοχές προσωπικού  ¨Κέντρο Κοινότητας Δ.
Λαυρεωτικής¨

19.656,00 €

6. 15-6054.004 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ¨Κέντρο Κοινότητας
Δ. Λαυρεωτικής¨

4.925,88 €
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7. 30-6011.001 Τακτικές αποδοχές 59.593,50 €

8. 30-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλ.με σύμβαση αορίστου χρόνου 34.047,61 €

9. 30-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 45,63 €

10. 30-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ 785,43 €

11. 30-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ 2.254,77 €

12. 30-6051.009 Επικουρική ασφ. ΤΣΜΕΔΕ εργοδότη 639,27 €

13. 30-6051.012 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 6.325,42 €

14. 30-6052.001 Εργοδ. εισφ. ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση . αορίστου
χρόνου

6.850,19 €

15. 30-6052.002 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΕΜΔΕ 1.871,24 €

16. 30-6052.003 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΕΜΔΕ επικουρική 491,32 €

17. 30-6052.004 Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ 603,62 €

18. 30-6052.005 Εργοδοτική εισφορά ΤΑΥΤΕΚΩ 112,30 €

19. 60-6715.001 Επιχορήγηση Μισθοδοσίας ΚΗΦΗ ΝΠΔΔ¨ ΚΕΦΑΛΟΣ¨ 18.937,46 €

20. 00-8115.001 Διάφορα έξοδα 78.050,70 €

21. 00-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών 42.329,13 €

22. 00-8224.003 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου φόροι
χαρτόσημο ενοικίων κ.λ.π

22.000,00 €

23. 00-8224.004 Καταβολή ΦΠΑ 219.497,32 €

24. 10-8111.001 Αμοιβές μισθοδοσίας σχολικών φυλάκων ΠΟΕ δικ.
απόφαση

29.662,64 €

25. 25-8115.001 Διάφορα έξοδα 31.728,49 €

26. 25-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών 21.190,58 €

27. 30-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών 428.802,99 €

28. 30-8121.002 Αγορά κτιρίου Ευτέρπης 67.608,38 €

29. 30-8122.021 Πληρωμές έργων ΠΟΕ 24.478,23 €

30. 70-8115.001 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ για πυροπροστασία 3.334,00 €

31. 15-6482.001 Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης (ΔΕΗ) 10.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.178.833,77 €

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

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

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

- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,
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- την υπ’ αριθμ.61/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής,

- την από 27.04.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζε ι  ομόφωνα
την έγκριση των δαπανών μισθοδοσίας, κρατήσεων, πάγιου και σταθερού χαρακτήρα, καθώς  και την διάθεση
των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στις δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν εντός του
2017, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθούν οι αντίστοιχές
Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων για να δεσμευθούν τα ανωτέρω ποσά από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις
του προϋπολογισμό δαπανών έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016:

Α/Α Κ.Α.  ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
1. 00-6053.001 Εργ  εισ -ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙΝ κλπ ειδικών θέσεων

αιρετών φοιτητών κλπ
6.786,23 €

2. 00-6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 13.569,60 €

3. 00-6711.017 Επιχορήγηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ 18.793,24 €

4. 00-6726.001 Παρακράτηση ποσού ΚΥΑ 5711/2017 Μητροπ. Πάρκο 3.862,60 €

5. 15-6041.006 Τακτικές αποδοχές προσωπικού «Κέντρο Κοινότητας Δ.
Λαυρεωτικής»

19.656,00 €

6. 15-6054.004 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού «Κέντρο Κοινότητας
Δ. Λαυρεωτικής»

4.925,88 €

7. 30-6011.001 Τακτικές αποδοχές 59.593,50 €

8. 30-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλ. με σύμβαση αορίστου χρόνου 34.047,61 €

9. 30-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 45,63 €

10. 30-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ 785,43 €

11. 30-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ 2.254,77 €

12. 30-6051.009 Επικουρική ασφ. ΤΣΜΕΔΕ εργοδότη 639,27 €

13. 30-6051.012 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 6.325,42 €

14. 30-6052.001 Εργοδ. εισφ. ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση . αορίστου
χρόνου

6.850,19 €

15. 30-6052.002 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΕΜΔΕ 1.871,24 €

16. 30-6052.003 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΕΜΔΕ επικουρική 491,32 €

17. 30-6052.004 Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ 603,62 €

18. 30-6052.005 Εργοδοτική εισφορά ΤΑΥΤΕΚΩ 112,30 €

19. 60-6715.001 Επιχορήγηση Μισθοδοσίας ΚΗΦΗ ΝΠΔΔ¨ ΚΕΦΑΛΟΣ¨ 18.937,46 €

20. 00-8115.001 Διάφορα έξοδα 78.050,70 €

21. 00-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών 42.329,13 €

22. 00-8224.003 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου φόροι
χαρτόσημο ενοικίων κ.λ.π

22.000,00 €
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23. 00-8224.004 Καταβολή ΦΠΑ 219.497,32 €

24. 10-8111.001 Αμοιβές μισθοδοσίας σχολικών φυλάκων ΠΟΕ δικ.
απόφαση

29.662,64 €

25. 25-8115.001 Διάφορα έξοδα 31.728,49 €

26. 25-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών 21.190,58 €

27. 30-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών 428.802,99 €

28. 30-8121.002 Αγορά κτιρίου Ευτέρπης 67.608,38 €

29. 30-8122.021 Πληρωμές έργων ΠΟΕ 24.478,23 €

30. 70-8115.001 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ για πυροπροστασία 3.334,00 €

31. 15-6482.001 Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης (ΔΕΗ) 10.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.178.833,77 €

ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς δύο (2) έργων της καλλιτέχνιδας Στέλλας Ευγένα από της εταιρεία EASTERN
MEDITERRANEAN MARITIME LIMITED
Αρ. Απόφ.: 97/2017

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 «αποδοχής δωρεάς δύο (2) έργων της

καλλιτέχνιδας Στέλλας Ευγένα από της εταιρεία EASTERN MEDITERRANEAN MARITIME LIMITED», έθεσε
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Η εταιρεία EASTERN MEDITERRANEAN MARITIME LIMITED, δια του νομίμου εκπροσώπου της,
κου Αθανασίου Μαρτίνου, με την από 21.04.2017 επιστολή της, η οποία πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με αριθμό
6461/25.04.2017, γνωστοποίησε την πρόθεσή της να δωρίσει στο Δήμο Λαυρεωτικής δύο (2) έργα της
καλλιτέχνιδας Στέλλας Ευγένα, τα οποία είχαν εκτεθεί στο χώρο του πρώην ξενοδοχείου Ευρώπη, στο Λαύριο,
στα πλαίσια της έκθεσης SAILING. Τα δύο (2) έργα αγοράστηκαν από τον κο Αθ. Μαρτίνο και δωρίζονται στο
Δήμο Λαυρεωτικής προκειμένου να τοποθετηθούν στο γραφείο Δημάρχου.

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, παρ.1, περ. η’, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την αποδοχή
κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, την
αριθμ. πρωτ: 6461/25.04.2017 επιστολή του κου Αθανασίου Μαρτίνου και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α
Α. Αποδέχεται τη δωρεά του κου Αθανασίου Μαρτίνου της εταιρείας EASTERN MEDITERRANEAN MARITIME
LIMITED, με έδρα στη Γλυφάδα, Γρηγορίου Λαμπράκη 69, που αφορά δύο (2) έργα της καλλιτέχνιδας Στέλλας
Ευγένα, προκειμένου να τοποθετηθούν στο γραφείο Δημάρχου.
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Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά, όπως προβεί στο όνομα και για λογαριασμό του
Δήμου Λαυρεωτικής στην υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες επισκευής
3ου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου»
Αρ. Απόφ.: 98/2017

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 ‘’εργασίες επισκευής 3ου Δημοτικού Σχολείου 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 υπ’ αριθμ.61/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η πρώτη
αναμόρφωση και προστέθηκε ο ΚΑ δαπανών 30-6261.023, ποσού 24.800,00 ευρώ.

- Την αριθμ. πρωτ: 3545/09.03.2017 υποβολή αιτήματος σχετικά με την ανάθεση των εργασιών
συντήρησης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου.

- Την αριθμ.10/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «εργασίες επισκευής 3ου

Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ006112237 2017 04 27.
Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν

σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,

- την αριθμ. πρωτ: 3545/09.03.2017 υποβολή αιτήματος,

- την αριθμ.10/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
και έπειτα από διαλογική συζήτηση
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αποφασίζε ι  ομόφωνα
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 24.800,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες επισκευής 3ου

Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου».
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 24.800,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6261.023 του προϋπολογισμό εξόδων του
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, με τίτλο «εργασίες αποκατάστασης όψεων Γ’ Δημοτικού Σχολείου
λόγω φθοράς ενανθρακωμένου σκυροδέματος».

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας εντύπων
«ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ»
Αρ. Απόφ.: 99/2017

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

για τη διενέργεια της προμήθειας εντύπων ‘’ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ’’», 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: 6267/24.04.2017 υποβολή αιτήματος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
σχετικά με τη διενέργεια της προμήθειας εντύπων «ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ», η οποία αναρτήθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ006102259 2017 04 26.

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: 6267/24.04.2017 υποβολή αιτήματος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζε ι  ομόφωνα



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 32 από 54

(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 3.224,00 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας εντύπων «ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ».
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 3.224,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6613, με τίτλο: «προμήθεια εντύπων & υλικών
μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων», του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής
οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας αναλωσίμων
υλικών για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαυρεωτικής
Αρ. Απόφ.: 100/2017

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

για τη διενέργεια της προμήθειας αναλωσίμων υλικών για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Πολιτικής

Προστασίας 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: 6871/28.04.2017 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας σχετικά
με την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας, η οποία αναρτήθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ006118218 2017 04 28.

- Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στους ΚΑ 70-6699.001
και 70-7131.001 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: 6871/28.04.2017 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας
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και έπειτα από διαλογική συζήτηση
αποφασίζε ι  ομόφωνα

(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 7.913,68 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας αναλωσίμων υλικών για την
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαυρεωτικής.
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 6.436,84 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70-6699.001 και ποσού 1.476,84 ευρώ σε βάρος
του ΚΑ 70-7131.001, του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «ολοκληρωμένη
αντιμετώπιση, θεραπείας και συντήρηση των φοινίκων που βρίσκονται παραπλεύρως του
Δημαρχείου Λαυρίου από το θανατηφόρο σκαθάρι RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS»
Αρ. Απόφ.: 101/2017

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 ‘’ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, θεραπείας και συντήρηση των φοινίκων που

βρίσκονται παραπλεύρως του Δημαρχείου Λαυρίου από το θανατηφόρο σκαθάρι RHYNCHOPHORUS

FERRUGINEUS’’», 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. 61/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η α’
αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 και προστέθηκε ποσό 1.500,00 ευρώ στον ΚΑ
δαπανών 35-6262.011.

- Την αριθμ. πρωτ: 6710/24.04.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την
αντιμετώπιση, θεραπεία και συντήρηση των φοινίκων που βρίσκονται στο χώρο παραπλεύρως του
Δημαρχείου Λαυρίου.

- Την αριθμ.16/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ολοκληρωμένη
αντιμετώπιση, θεραπείας και συντήρηση των φοινίκων που βρίσκονται παραπλεύρως του Δημαρχείου
Λαυρίου από το θανατηφόρο σκαθάρι RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS», η οποία αναρτήθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ006115150 2017 04 28.
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- Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 35-6262.011
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: 6710/24.04.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής,

- την αριθμ.16/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζε ι  ομόφωνα
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 6.497,20 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «ολοκληρωμένη αντιμετώπιση,
θεραπείας και συντήρηση των φοινίκων που βρίσκονται παραπλεύρως του Δημαρχείου Λαυρίου από το
θανατηφόρο σκαθάρι RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS».
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 6.497,20 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6262.011, με τίτλο: «εργασίες προστασίας
των φοινικοειδών του Δημαρχείου Λαυρίου», του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού
έτους 2017.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας λογισμικού
προγράμματος προνοιακών επιδομάτων
Αρ. Απόφ.: 102/2017

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

για τη διενέργεια της προμήθειας λογισμικού προγράμματος προνοιακών επιδομάτων», 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 υπ’ αριθμ. 61/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η α’
αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 και προστέθηκε ο ΚΑ δαπανών 15-7134.001.

- Την υπ’ αριθμ.210/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με θέμα: «Λήψη απόφασης για
την πλήρη ανάληψη από τον Δήμο Λαυρεωτικής της αρμοδιότητας καταβολής των προνοιακών επιδομάτων
(άρθρα 94 & 95 του Ν.3852/2010) από τον Δήμο Παλλήνης».

- Την αριθμ. πρωτ: 6720/27.04.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την
προμήθεια λογισμικού προγράμματος προνοιακών επιδομάτων, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:
17REQ006112084 2017 04 27.

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

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

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

- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,

- την αριθμ. πρωτ: 6720/27.04.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής,
και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζε ι  ομόφωνα
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 4.960,00 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας λογισμικού προγράμματος
προνοιακών επιδομάτων.
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 4.960,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-7134.001, με τίτλο: «προμήθεια λογισμικού
προγράμματος προνοιακών επιδομάτων», του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού
έτους 2017.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας μελανιών για την
κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής
Αρ. Απόφ.: 103/2017

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

για τη διενέργεια της προμήθειας μελανιών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής», 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: 5838/13.04.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής &
Επικοινωνιών σχετικά με την προμήθεια μελανιών, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:
17REQ006112002 2017 04 27.

- Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στους ΚΑ 70-6644.003
και 10-6654.004 του οποίου έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις.

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

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

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

- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,

- την αριθμ. πρωτ: 5838/13.04.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής &
Επικοινωνιών
και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζε ι  ομόφωνα
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 5.501,88 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας μελανιών για την κάλυψη των
αναγκών Δήμου Λαυρεωτικής.
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 2.501,88 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6654.003 και ποσού 3.000,00 ευρώ σε βάρος
του ΚΑ 10-6654.004, του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια κι τοποθέτηση δαπέδων
ασφαλείας παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας
Αρ. Απόφ.: 104/2017

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
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για την προμήθεια κι τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας 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).

- 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. 61/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η α’
αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 και προστέθηκε ο ΚΑ δαπανών 30-7135.003.

- Την αριθμ. πρωτ: 5138/04.04.2017 υποβολή αιτήματος Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την
προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας στις παιδικές χαρές της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας.

- Την αριθμ.8/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «προμήθεια και τοποθέτηση
δαπέδων ασφαλείας στις παιδικές χαρές της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας», η οποία αναρτήθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ006114553 2017 04 27.

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

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

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

- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,

- την αριθμ. πρωτ: 5138/04.04.2017 υποβολή αιτήματος Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής,

- την αριθμ.8/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζε ι  ομόφωνα
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 24.776,44 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας και τοποθέτησης δαπέδων
ασφαλείας στις παιδικές χαρές της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας.
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 24.776,44 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7135.003 του προϋπολογισμό εξόδων του
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.
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ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια φυτών για τη δενδροφύτευση
δημοτικής έκτασης στην περιοχή «ΚΑΜΙΝΕΖΑ» Δήμου Λαυρεωτικής
Αρ. Απόφ.: 105/2017

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 φυτών για τη δενδροφύτευση δημοτικής έκτασης στην περιοχή «ΚΑΜΙΝΕΖΑ» 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 υπ’ αριθμ. 61/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η α’
αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 και προστέθηκε ο ΚΑ δαπανών 35-6692.004.

- Την αριθμ. πρωτ: 6807/28.04.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την
προμήθεια φυτών για τη δενδροφύτευση δημοτικής έκτασης στην περιοχή ΚΑΜΙΝΕΖΑ.

- Την αριθμ.17/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «προμήθεια φυτών για τη
δενδροφύτευση δημοτικής έκτασης στην περιοχή ΚΑΜΙΝΕΖΑ Δήμου Λαυρεωτικής», η οποία αναρτήθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ006121743 2017 05 02.

- Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 35-6692.004
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: 6807/28.04.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής,

- tην αριθμ.17/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
και έπειτα από διαλογική συζήτηση
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αποφασίζε ι  ομόφωνα
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 23.144,42 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας φυτών για τη δενδροφύτευση
δημοτικής έκτασης στην περιοχή ΚΑΜΙΝΕΖΑ Δήμου Λαυρεωτικής.
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 23.144,42 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6692.004, με τίτλο: «προμήθεια θάμνων και
δένδρων για δενδροφύτευση δημοτικής έκτασης», του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής
οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «συντήρηση –
υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου
Λαυρεωτικής έτους 2017»
Αρ. Απόφ.: 106/2017

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 μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού των

διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής τα ακόλουθα:

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

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

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

- Την αριθμ. πρωτ: 6925/28.04.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής &
Επικοινωνιών, σχετικά με τη συντήρηση – υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού των
διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:
17REQ006120597 2017 04 28.

- Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 10-6266.001
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:
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- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,

- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,

- την αριθμ. πρωτ: 6925/28.04.2017 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής &
Επικοινωνιών
και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζε ι  ομόφωνα
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 14.999,04 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «συντήρηση – υποστήριξη
μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017».
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 14.999,04 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6266.001 του προϋπολογισμό εξόδων του
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χρωμάτων στα πλαίσια
υλοποίησης έργων – δράσεων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Λαυρεωτικής
Αρ. Απόφ.: 107/2017

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 χρωμάτων στα πλαίσια υλοποίησης έργων – δράσεων του προγράμματος κοινωφελούς

εργασίας στο Δήμο 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 υπ’ αριθμ.199/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με θέμα: «Λήψη απόφασης για
την υπογραφή σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του προγράμματος με
τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας) Α’
κύκλος» μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων».

- Την αριθμ. πρωτ: 5794/13.04.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την
προμήθεια χρωμάτων στα πλαίσια υλοποίησης έργων – δράσεων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας
στο Δήμο Λαυρεωτικής.
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- Την αριθμ. 18/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «προμήθεια χρωμάτων στα
πλαίσια υλοποίησης έργων – δράσεων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Λαυρεωτικής», η
οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ006121958.

- Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 69-7331.001
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: 5794/13.04.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής,

- την αριθμ. 18/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζε ι  ομόφωνα
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 18.225,95 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας χρωμάτων στα πλαίσια
υλοποίησης έργων – δράσεων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Λαυρεωτικής.
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 18.225,95 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 69-7331.001, με τίτλο: «δράσεις προγράμματος
κοινωφελούς εργασίας για τη συντήρηση δημοτικών κτιρίων», του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της εργασίας «επισκευή και
συντήρηση του εξοπλισμού των παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας»
Αρ. Απόφ.: 108/2017

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 εργασίας ‘’επισκευή και συντήρηση του 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: 3508/09.03.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την
ανάθεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού των παιδικών χαρών στη ΔΕ Κερατέας
Δήμου Λαυρεωτικής.

- Την αριθμ.15/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «επισκευή και συντήρηση του
εξοπλισμού των παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με
ΑΔΑΜ: 17REQ006122696 2017 05 02.

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: 3508/09.03.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής,

- την αριθμ.15/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζε ι  ομόφωνα
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 23.990,28 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «επισκευή και συντήρηση του
εξοπλισμού των παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας».
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 23.990,28 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6262.003 του προϋπολογισμό εξόδων του
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, με τίτλο «συντήρηση – επισκευή παιδικών χαρών Κερατέας».

ΘΕΜΑ: Έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου «συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικού
Σταδίου Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής», καθορισμός τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης
και διάθεση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 61-7336.001 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου
Λαυρεωτικής
Αρ. Απόφ.: 109/2017

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 των τευχών δημοπράτησης του

έργου ‘’συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής’’, καθορισμός

τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 61-7336.001 του

προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα
ακόλουθα:
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- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

- Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και ειδικότερα
στον ΚΑ 61-7336.001, με τίτλο «συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Κερατέας Δήμου
Λαυρεωτικής».

- Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.197/2016
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, στο οποίο περιλαμβάνεται ο ΚΑ δαπανών 61-7336.001.

- Το αριθμ. πρωτ: 6931/28.04.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το διαβιβάσθηκαν
τα τεύχη δημοπράτησης του έργου προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή (ΑΔΑΜ αιτήματος:
17REQ006126289 2017-05-02).

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός αφορά τις
Η/Μ εργασίες που πρόκειται να γίνουν, για την συντήρηση και αποκατάσταση του φωτισμού του αθλητικού
χώρου του δημοτικού σταδίου Κερατέας.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

1. Εργασίες κατάκλισης και επαναφοράς πυλώνα φωτισμού ύψους 30 m με χρήση υδραυλικού
συστήματος, παρεχόμενο από την υπηρεσία.

2. Συντήρηση – Βαφή μεταλλικού πυλώνα φωτισμού.
3. Συντήρηση – βαφή μεταλλικού PILLAR
4. Αντικατάσταση λαμπτήρα και συντήρηση φωτιστικού σώματος.
5. Αποξήλωση συστήματος έναυσης φωτιστικού σώματος.
6. Τοποθέτηση νέου συστήματος έναυσης.
7. Έλεγχος – συντήρηση συστήματος αλεξικέραυνου.
8. Τοποθέτηση συστήματος αυτοματισμού.
9. Έλεγχος – συντήρηση συστήματος φωτισμού εμποδίων (φωτισμός ασφαλείας αεροπλοΐας).
10. Αντικατάσταση ραγοϋλικού πίνακα Pillar
Όλα τα υλικά και ανταλλακτικά θα είναι Α’ ποιότητος και διαλογής, αναγνωρισμένων και καθιερωμένων

στην αγορά εγχώριων ή ξένων.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 67.915,18 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 61-7336.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017.
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες

προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
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τιμής (παράγραφος 1 και 2 του άρθρου 86 Ν.4412/2016). Οι σφραγισμένες οικονομικές προσφορές
συντάσσονται και υποβάλλονται με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 125 Ν.4412/2016).
Κάθε διαγωνιζόμενος, μπορεί να υποβάλει μόνον μία οικονομική προσφορά. Οι προσφορές θα συντάσσονται
επί εντύπου οικονομικής προσφοράς.

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, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010),

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),

- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» και τις σχετικές
ερμηνευτικές εγκυκλίους του,

- Τον προϋπολογισμό εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 στον ΚΑ 61-7336.001,

- Το αριθμ. πρωτ: 6931/28.04.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το διαβιβάσθηκαν
τα τεύχη δημοπράτησης του έργου

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α
Α. Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Κερατέας
Δήμου Λαυρεωτικής», συνολικού προϋπολογισμού, με ΦΠΑ 24%, 67.915,18 ευρώ.
Β. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής.
Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, ως ακολούθως:
Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα – Στοιχεία Επικοινωνίας
1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Οδός : Κουντουριώτη 1

Ταχ.Κωδ. : 19500, Λαύριο

Τηλ. : ………………

Telefax : ………………

E-mail : ……………….

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
1.4 Προϊστάμενη Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
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Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του

έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον

ανάδοχο.

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν,

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης

του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον

ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό

διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους

Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και μελετών
Όλα τα έγγραφα, οι μελέτες και το έντυπο οικονομικής προσφοράς της σύμβασης είναι αναρτημένα στην

ηλεκτρονική διεύθυνση www  (επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής), σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 67 του ν.4412/2016.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 76 του ν.4412/2016, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και είναι εγγεγραμμένα στο ΜΕΕΠ οιασδήποτε τάξης για την

κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (E.O.X.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ, 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ.

1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που

να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Προϋπολογισμός Μελέτης
Ο Προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε Εξήντα εφτά χιλιάδες εννιακόσια δέκα

πέντε ευρώ και δέκα οχτώ λεπτά (67.915,18 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η ως άνω συνολική

προϋπολογιζόμενη δαπάνη αναλύεται, μαζί µε τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση, σε Πενήντα τέσσερις

χιλιάδες εφτακόσια εβδομήντα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (54.770,31 €) για Ηλεκτρομηχανολογικές
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Εργασίες και ποσό Δέκα τρείς χιλιάδες εκατό σαράντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά  (13.144,87
€)  για Φ.Π.Α, ο οποίος βαρύνει τον Δήμο.

Κριτήριο ανάθεσης
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

(παράγραφος 1 και 2 του άρθρου 86 Ν.4412/2016), και οι σφραγισμένες οικονομικές προσφορές συντάσσονται

και υποβάλλονται με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 125 Ν.4412/2016). Κάθε διαγωνιζόμενος, μπορεί να

υποβάλει μόνον μία οικονομική προσφορά.

Οι προσφορές θα συντάσσονται επί εντύπου οικονομικής προσφοράς και θα υποβάλλονται μέσα σε

σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται τα κάτωθι στοιχεία:

· Η λέξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

· Ο τίτλος της εργολαβίας για την οποία δίδεται η προσφορά.

· Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

· Τα πλήρη στοιχεία της διαγωνιζόμενης επιχείρησης.

Ενώπιον της Επιτροπής απαιτείται η επίδειξη αντιγράφου του εργοληπτικού πτυχίου.

Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97

του ν. 4412/2016, για διάστημα 6 μηνών,  από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Φυσικό Αντικείμενο του Έργου
Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνει απαραίτητες Η/Μ εργασίες για  την απρόσκοπτη και

ενεργειακά ορθότερη λειτουργία του φωτισμού του αγωνιστικού χώρου του δημοτικού σταδίου. Πιο

συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες:

· ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΥΛΩΝΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ 30 m ΜΕ ΧΡΗΣΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

· ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΛΩΝΑ

· ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ PILLAR

· ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

· ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΥΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

· ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΥΣΗΣ

· ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ

· ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ

· ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΓΟΫΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ PILLAR

Χρηματοδότηση του έργου
Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,

(Προγραμματική Σύμβαση ΑΔΑ: 6Γ1ΣΩΛ1-ΨΕ4 ).
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Χρόνος εκτέλεσης του έργου
Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την

ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Εγγυητικές Συμμετοχής
9.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους

της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό

2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των Χιλίων Ενενήντα πέντε  ευρώ και

σαράντα ένα λεπτών (1.095,41 €).
Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στον Δήμο Λαυρεωτικής. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών

φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των

οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση και ότι όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας

αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

9.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ] την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής),

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ)  την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ, και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται

η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),

ζ) τους όρους ότι:

ζα)  η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,  ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της

διαιρέσεις και της διζήσεως, και

(ζβ)  ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος

χαρτοσήμου,

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία

διενέργειας του διαγωνισμού,

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.

Ια) Σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

9.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 6 της παρούσας, ήτοι μέχρι …………., άλλως η προσφορά
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απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

9.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του Τεχνικού

Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή

στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του ν.4412/2016 και έχουν υποβληθεί με τη

μορφή υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσης,  καθώς  και στις περιπτώσεις που ο

ανάδοχος δεν ανταποκριθεί σε εγκαίρως σε πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών (άρθρο 103 του

ν.4412/2016), ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης (άρθρο 104 του ν.4412/2016). Η

ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.

9.5 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4412/2016,

μετά:

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών.

Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72

παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς

Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου

που προκύπτει από την εκτέλεση ή και εξαιτίας του έργου

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του

Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η

ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως (αρθρ. 72

παρ. 1.β του ν.4412/2016).

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2

του άρθρου 9 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία)  ,  όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
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Υπεύθυνη Δήλωση - Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
Για τη συμμετοχή κάθε οικονομικού φορέα στον διαγωνισμό συντάσσεται και υποβάλλεται στην επιτροπή

διαγωνισμού, Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 Ν. 4412/2016 (που αφορά του λόγους αποκλεισμού

των άρθρων 73 και 74) και υπογράφεται από τον ατομικό οικονομικό φορέα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του και
πιο συγκεκριμένα βεβαιώνεται ότι:
Α)  Η διαγωνιζόμενη επιχείρηση δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις

οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν, και ιδίως ότι κατά την ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού:
1. δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου

της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,

σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη,  κατά την έννοια του άρθρου 1  της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.

2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για

τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309

της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και

την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,  καθώς και για την

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

2. Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
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ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016.

3. Δεν συντρέχουν οι ακόλουθες καταστάσεις:

(α)  δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016

(β)  δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,

(γ)   δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,

ή έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.

 (θ) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του,

για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης

δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Β) Η διαγωνιζόμενη επιχείρηση πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί με την παρούσα

σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76 Ν. 4412/2016.

Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας
Για να γίνουν δεκτές αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημο

κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών (άρθρο 3 της παρούσας) και για να αποδειχθεί ότι η τεχνική τους

ικανότητα είναι στο επίπεδο των εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις και κατηγορίες του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π.),

ζητείται κατάλογος και πιστοποιητικά που περιέχουν εκτελεσθέντα έργα του προϋπολογισμού, της τάξης και

των κατηγοριών που δικαιούνται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό (βλέπε άρθρο 3 της παρούσας).

Ειδικότερα, ζητείται κατάλογος εκτελεσμένων έργων κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από

πιστοποιητικά καλής  εκτέλεσής τους από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι, έχουν εκτελέσει παρόμοια

ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και

τον τόπο εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν εάν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν

περατώθηκαν κανονικά.

Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό
Η επίσκεψη των εγκαταστάσεων της εργολαβίας και η πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου

τεκμαίρεται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Επί ποινή αποκλεισμού, οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται,

να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου και μαζί με την προσφορά τους, να προσκομίσουν

βεβαίωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των ειδικών τοπικών συνθηκών, την οποία μπορούν να παραλάβουν από

την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 – 14:00,

κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.
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Δημοσιότητα
Η παρούσα θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 2 Ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ,  σύμφωνα με την παράγραφο 1  του άρθρου 66

ν.4412/2016. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.lavreotiki.gr/ (επίσημη ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ) θα είναι αναρτημένα τα έγγραφα της σύμβασης.

Δ. Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού 67.915,18 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 61-
7336.001 του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή των κ.κ. Ανδρέα Μανώλη
και Ανδριάννας Μανώλη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου κατά του Δήμου Λαυρεωτικής
Αρ. Απόφ.: 110/2017

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
««λήψης απόφασης σχετικά με την αγωγή των κ.κ. Ανδρέα Μανώλη και Ανδριάννας Μανώλη ενώπιον του

Ειρηνοδικείου Λαυρίου κατά του Δήμου Λαυρεωτικής».

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

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

Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι

συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να

λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της

ημερήσιας διάταξης».

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, αφού ως
ημερομηνία εκδίκασης της αγωγής προσδιορίστηκε η 8η Μαΐου 2017.

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:
Στις 25 Απριλίου 2017 και με αριθμ. πρωτ: 6452/25.04.2017, επιδόθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής η από

17 Μαρτίου 2017 αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου των Ανδρέα Μανώλη και Ανδριάννας Μανώλη με
την οποία ζητούν την καταβολή ποσού 4.750,00 ευρώ, συν του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου, ποσοστό
3,6%, ήτοι 171,00 ευρώ, συνολικά 4.921,00 ευρώ.

Το ποσό αυτό αφορά μισθώματα των μηνών Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2014, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου,
και Μαρτίου 2015 (5 μισθώματα Χ 950,00 ευρώ), για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών της
Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας των ανωτέρω, το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ. 55 στην
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Κερατέα Αττικής, εντός των ορίων του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, επί των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και
Μπουμπουλίνας.

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι από την ανάγνωση της
αγωγής προκύπτει ότι μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και των εναγόντων καταρτίσθηκε και συμφωνήθηκε
σύμβαση μίσθωσης, χρονικής διάρκειας από την 1η Νοεμβρίου 2014 έως και την 30η Μαρτίου 2015.

Η απαίτηση των κ.κ. Ανδρέα και Ανδριάννας Μανώλη αποδεικνύεται αφού το Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πολιτών λειτουργεί στο συγκεκριμένο ακίνητο, χωρίς διακοπή και για το λόγο αυτό η άσκηση ενδίκων μέσων
από το Δήμο είναι πιθανόν να μην ευδοκιμήσει.

Με βάση τα ανωτέρω πρότεινε να μην παρασταθεί ο Δήμος Λαυρεωτικής κατά την εκδίκαση της
αγωγής, εφόσον δεν υπάρχει λόγος αντιδικίας και προς αποφυγή περαιτέρω δικαστικών διενέξεων και
καταβολής επιπρόσθετων δικαστικών εξόδων και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν
σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο, έλαβε υπόψη:
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
 την από 17.03.2017 αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου
 και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζε ι  ομόφωνα
να μην παρασταθεί ο Δήμος Λαυρεωτικής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου κατά την εκδίκαση της αγωγής
των κ.κ. Ανδρέα Μανώλη και Ανδριάννας Μανώλη, (ΓΑΚ: 720/2017) κατά του Δήμου Λαυρεωτικής, στις 8 Μαΐου
2017, αφού δεν υπάρχει λόγος αντιδικίας.

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή
συμβολαιογράφου σχετικά με τη σύνταξη του αριθμ.8268/31.03.2017 συμβολαίου αγοραπωλησίας
ακινήτου και τη μεταγραφή της διορθωτικής πράξης στο Υποθηκοφυλακείο Λαυρίου
Αρ. Απόφ.: 111/2017

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 διάθεσης πίστωσης για την αμοιβή συμβολαιογράφου σχετικά με τη σύνταξη του

αριθμ.8268/31.03.2017 συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου και τη μεταγραφή της διορθωτικής πράξης στο

Υποθηκοφυλακείο 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
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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 ολοκληρωθεί η αγορά του διώροφου διατηρητέου κτιρίου στο Ο.Τ.147 της πόλης του Λαυρίου.

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 υπ’ αριθμ.140/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με θέμα «α) Αποδοχή ένταξης
του έργου με τίτλο «Αγορά διώροφού διατηρητέου κτιρίου στο Ο.Τ.147 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
Λαυρίου» του Δήμου Λαυρεωτικής, β) την χρηματοδότηση του από το Πράσινο Ταμείο του Υ.ΠΕ.Κ.Α. και γ)
την παροχή εξουσιοδότησης προς τον κ. Δήμαρχο Λαυρεωτικής για την υπογραφή οιουδήποτε σχετικού
εγγράφου και σύμβασης».

- Το υπ’ αριθμ.8268/31.03.2017 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Λαυρίου Νίκης
Σωτηροπούλου.

- Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στους ΚΑ 00-6111 και
00-6494 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,

- το υπ’ αριθμ.8268/31.03.2017 συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου
και έπειτα από διαλογική συζήτηση
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αποφασίζε ι  ομόφωνα
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 3.010,49 ευρώ για την αμοιβή της συμβολαιογράφου Λαυρίου Νίκης
Σωτηροπούλου του Θεοδώρου για τη σύνταξη του αριθμ.8268/31.03.2017 συμβολαίου αγοραπωλησίας
ακινήτου στο Ο.Τ. 147 του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης του Λαυρίου, επί της συμβολής των οδών Μ.
Μουσουργού 19 και Σμηναγού Κατσαρού 6.
(β) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 250,00 ευρώ για την εγγραφή της διορθωτικής πράξης στο Υποθηκοφυλακείο
Λαυρίου.
(γ) διαθέτει πίστωση ποσού  3.010,49 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6111 και ποσού 250,00 ευρώ σε βάρος του
ΚΑ 00-6494, 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

Παναγιώτης Τσίκλος

Κωνσταντίνος Λεβαντής


