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

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 2 Μαρτίου 2018 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 11:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 01.03.2018 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 5 

Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Παναγιώτης Τσίκλος,  

Αναστάσιος Αντωνίου, Ιωάννης Αδάμης 

Απόντα μέλη  : 2 

Κωνσταντίνος Λεβαντής, Ιωάννης Παρασκευής 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

72 του Ν.3852/2010 για την πληρωμή δαπανών μέσω πάγιας προκαταβολής 

Αρ. Απόφ.:38/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «διάθεσης 

πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

για την πληρωμή δαπανών μέσω πάγιας προκαταβολής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 2883/27.02.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ.33/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής έγινε η 

σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2018, ο ορισμός υπολόγου 

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

επιτρέπονται οι πληρωμές από την πάγια προκαταβολή. 

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

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

από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο. 
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Προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα κατά την καταχώρηση των τιμολογίων που 

πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, κρίνεται αναγκαία η εκ των προτέρων διάθεση πιστώσεων 

και η δέσμευση ποσών σε βάρος των ΚΑ για τους οποίους μπορούν να πραγματοποιούνται δαπάνες, 

σύμφωνα με την αριθμ.33/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων σε 

βάρος των ΚΑ δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, με 

σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της παγίας προκαταβολής.» 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

− την υπ’ αρ. 33/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 2883/27.02.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, 

για την πληρωμή δαπανών μέσω πάγιας προκαταβολής, όπως αναφέρονται ακολούθως: 

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ 

00-6494 Έξοδα συμβολαιογράφων & δικαστικών επιμελητών 

00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής χρήσεως   

300,00 

1.000,00 

10-6261.001 Συντήρηση & επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Λαυρίου 

10-6261.002 Συντήρηση & επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας 

10-6264 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων 

10-6265 Συντήρηση & επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού 

10-6611 Προμήθεια βιβλίων  

10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης  

10-6613 Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης – πολλαπλών εκτυπώσεων 

10-7133 Έπιπλα – σκεύη 

10-7135 Λοιπό εξοπλισμός 

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

300,00 

1.000,00 

500,00 

1.000,00 

500,00 

15-6261.001 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων 2.000,00 

20-6262.001 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Κερατέας 

20-6262.002 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Λαυρίου 

20-6681 Υλικά φαρμακείου 

1.000,00 

1.000,00 

500,00 
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20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού  

20-7131.004 Προμήθεια λοιπού η/μ εξοπλισμού 

20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός – ελαστικά 

20-7135.006 Λοιπός εξοπλισμός 

1.000,00 

500,00 

500,00 

1.000,00 

30-6261.001 Συντήρηση & επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Λαυρίου 

30-6261.004 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

30-6261.005 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

30-6262.002 Συντήρηση & επισκευή παιδικών χαρών Λαυρίου 

30-6262.003 Συντήρηση & επισκευή παιδικών χαρών Κερατέας 

30-6262.007 Συντήρηση και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Κερατέας 

30-6262.008 Συντήρηση και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λαυρίου 

30-6262.011 Συντήρηση – επισκευή στάσεων Δ.Ε. Λαυρίου 

30-6414.002 Μεταφορές εν γένει 

30-6662.012 Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων ΔΕ Λαυρίου 

30-6662.013 Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων ΔΕ Κερατέας 

30-6662.014 Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων ΤΚ Α. Κων/νου 

1.000,00 

1.000,00 

300,00 

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

35-6262.002 Συντήρηση & επισκευή κήπων ΔΕ Λαυρίου 

35-6262.003 Συντήρηση & επισκευή κήπων ΔΕ Κερατέας 

35-6693.001 Προμήθεια φυτ. υλικού, λ/σμάτων & βελτιωτικών εδάφους ΔΕ Λαυρίου 

35-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 

35-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός 

1.000,00 

1.000,00 

500,00 

1.000,00 

1.000,00 

45-6261.001 Συντήρηση & επισκευή δημοτικών νεκροταφείων Λαυρίου – Λεγραινών 

45-6261.002 Συντήρηση & επισκευή δημοτικών κοιμητηρίων Κερατέας – Πλάκας 

1.000,00 

1.000,00 

64-7333.001 Συντήρηση – αποκατάσταση αγροτικών οδών Δ.Ε. Λαυρίου 

64-7333.002 Συντήρηση – αποκατάσταση αγροτικών οδών Δ.Ε. Κερατέας 

1.000,00 

1.000,00 

70-7135.002 Λοιπός εξοπλισμός – ελαστικά 300,00 

 

 

ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης ποσού 16.678,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6111 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 

Αρ. Απόφ.:39/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «διάθεσης 

πίστωσης ποσού 16.678,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6111 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

Λαυρεωτικής έτους 2018», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 
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2568/21.02.2018 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. 

Στην Β’ ενότητα της αρ. πρωτ: 2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκυκλίου του Υπουργείου 

Οικονομικών με θέμα: «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9) αναφέρεται ότι:  

«1.α 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 2018.   

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

δέσμευση πιστώσεων ισόποσων με τις απλήρωτες υποχρεώσεις (κατά την έννοια της παρ.5β του 

άρθρου 8 του ΠΔ 80/2016) τόσο του τρέχοντος έτους όσο και των παρελθόντων ετών, των οποίων οι 

αναλήψεις ανατράπηκαν κατά τα ανωτέρω.  

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...» 

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018 επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 

112666/39859/30.01.2018 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Ιστορικό 

Με την υπ’ αριθμ.218/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής καθορίστηκε η αμοιβή 

του Δικηγόρου Αθηνών Δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου, βασικού εταίρου και νόμιμου 

εκπροσώπου της Δικηγορικής Εταιρείας «Απόστολος Παπακωνσταντίνου - Ν.Κ. Χλέπας και 

Συνεργάτες», στο ποσό των 1.700,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α, για την εκπόνηση και υποβολή καθενός εκ 

των δύο (2) υπομνημάτων επί των από 12-03- 2015 και 04-09-2015 προσφυγών, που άσκησε η 

ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), καθώς και 

στο ποσό των 1.200,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., περιλαμβανομένων των γραμματίων προείσπραξης, για 

την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών κατά την εκδίκαση κάθε μίας εκ των δύο (2) εν λόγω υποθέσεων- προσφυγών (με 

ημερομηνία εκδίκασης 05/11/2015). 

Με την υπ’ αριθμ.220/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής καθορίστηκε η αμοιβή 

του Δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου, βασικού εταίρου και νόμιμου εκπροσώπου της Δικηγορικής 

Εταιρείας «Απόστολος Παπακωνσταντίνου - Ν.Κ. Χλέπας και Συνεργάτες», στο ποσό των 1.700,00 

ευρώ πλέον ΦΠΑ, για την εκπόνηση και την υποβολή του υπόψη υπομνήματος και στο ποσό των 
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1.200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, (περιλαμβανομένων των γραμματίων προείσπραξης) για την παράσταση 

και την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής 

στην από 23/09/2015 (αριθ. κατ. ΠΡΦ915/2015) προσφυγή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού 

Α.Ε. ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και τη συζήτηση της υποθέσεως κατά τη 

δικάσιμο της 21ης Δεκεμβρίου 2016 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε θα συζητηθεί η ως 

άνω προσφυγή. 

Με την υπ’ αριθμ.137/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής καθορίστηκε η αμοιβή 

του Δικηγόρου Αθηνών Δικηγόρος Αθηνών Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, βασικού εταίρου της 

Δικηγορικής Εταιρείας «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (“AP. 

PAPACONSTANTINOU & PARTNERS LAW FIRM”), στο ποσό των 1.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, προκειμένου 

για την εκπόνηση και την υποβολή υπομνήματος και στο ποσό των 1.200 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, 

προκειμένου για την παράσταση και την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της εν λόγω υποθέσεως, περιλαμβανομένων των γραμματίων 

προείσπραξης. 

Με την υπ’ αριθμ.138/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής καθορίστηκε η αμοιβή 

του Δικηγόρου Αθηνών Δικηγόρος Αθηνών Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, βασικού εταίρου της 

Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» 

(“AP. PAPACONSTANTINOU & PARTNERS LAW FIRM”), στο ποσό των 1.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, 

προκειμένου για την εκπόνηση και την υποβολή υπομνήματος και το ποσό των 1.200 ευρώ, πλέον 

ΦΠΑ, προκειμένου για την παράσταση και την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της εν λόγω υποθέσεως, περιλαμβανομένων των 

γραμματίων προείσπραξης. 

Με την υπ’ αριθμ.1/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής καθορίστηκε η αμοιβή του 

Δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο και νόμιμο εκπρόσωπο της Δικηγορικής εταιρείας 

με την επωνυμία «Απόστολος Παπακωνσταντίνου - Ν.Κ. Χλέπας και Συνεργάτες», στο ποσό των 

1.300,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για την εκπόνηση και την υποβολή του υπόψη υπομνήματος και στο ποσό 

των 950,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (περιλαμβανομένων των γραμματίων προείσπραξης) για την παράσταση 

και την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής στην από 10/01/2018 (αριθ. κατ. ΠΡ458/2017) 

προσφυγή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών και τη συζήτηση της υποθέσεως κατά τη δικάσιμο της 10ης Ιανουαρίου 2018 και σε κάθε μετ’ 

αναβολή δικάσιμο, οπότε θα συζητηθεί η ως άνω προσφυγή. 

Προκειμένου να εκδοθούν τα αντίστοιχα τιμολόγια συνολικού ποσού 16.678,00 ευρώ, καλείται η 

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

αντίστοιχης πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018. 

Στον προϋπολογισμού του έτους 2018 έχει προβλεφθεί πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6111 με τίτλο 

«αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων». 
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Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού 

16.678,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 00-6111 του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2018.» 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 2568/21.02.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού 16.678,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 

δαπανών 00-6111 με τίτλο «αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού του 

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018. 

 

ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης ποσού 536.930,33 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7336.015 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 

Αρ. Απόφ.:40/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «διάθεσης 

πίστωσης ποσού 536.930,33 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7336.015 του προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 

πρωτ: 2943/28.02.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται 

τα ακόλουθα: 

Έχοντας υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 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 (ΦΕΚ 145 Α/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες», 

 την Β’ ενότητα της αρ. πρωτ: 2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκυκλίου του Υπουργείου 

Οικονομικών με θέμα: «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9), 

 την υπ’ αριθμ.239/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: ΩΝΜ2ΩΛ1-

1ΥΧ) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 και την αριθμ. 
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πρωτ:112666/39859/30.01.2018 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την 

οποίο επικυρώθηκε, 

 την υπ’ αριθμ.113/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με θέμα: «Λήψη 

απόφασης για έγκριση μελέτης και διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: κατασκευή 

ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου Δημοτικού Σταδίου 

‘’Παναγιώτης Βογιατζής’’ Δήμου Λαυρεωτικής» (ΑΔΑ: 7ΜΜ9ΩΛ1-7Μ0), 

 την υπ’ αριθμ.181/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου 

«κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου του 

Δημοτικού Σταδίου ‘’Παν. Βογατζής’’» και η διάθεση της πίστωσης ποσού 537.333,33 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ δαπανών 30-7336.015 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 (ΑΔΑ: 

6Ψ7ΥΩΛ1-Μ5Η), 

 την αριθμ. Α-542/2017 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης, η οποία ανετράπη με την Α-

1269/2017 ΑΑΥ, 

 τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, στον ΚΑ δαπανών 30-

7336.015, 

 το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει με την έναρξη του οικονομικού έτους 2018 

να προβεί αμέσως και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στην διάθεση των πιστώσεων των κωδικών 

αριθμών του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2018 της αρμοδιότητάς της που αφορούν 

στο ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων και θα εκτελεστούν μέσα στο 2018, 

εισηγούμαστε την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού 536.930,33 ευρώ σε 

βάρος του ΚΑ δαπανών 30-7336.015 του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2018.  

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 2943/28.02.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

την έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης ποσού 536.930,33 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 

δαπανών 30-7336.015 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018 

για την ανάθεση του έργου «κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις 

ανάγκες του γηπέδου του Δημοτικού Σταδίου ‘’Παν. Βογατζής’’». 
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ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης ποσού 164,40 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-8261.001 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 

Αρ. Απόφ.:41/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «διάθεσης 

πίστωσης ποσού 164,40 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-8261.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

Λαυρεωτικής έτους 2018», 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/07.06.2010) «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.239/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: ΩΝΜ2ΩΛ1-

1ΥΧ) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 και την αριθμ. 

πρωτ:112666/39859/30.01.2018 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την 

οποίο επικυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 5187/05.04.2017 αίτηση της κας Βλάχου Αναστασίας  σχετικά με την 

επιστροφή ποσού 164,40 ευρώ. 

− Την υπ’ αρ. 214/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία 

εγκρίθηκε η επιστροφή ποσού 164,40 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 2951/01.03.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

− Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, στον ΚΑ δαπανών 00-

8261.001 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 υπ’ αριθμ. πρωτ: 2951/01.03.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  
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(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 164,40 ευρώ για την επιστροφή ποσού κατόπιν αιτήσεως της κας 

Βλάχου Αναστασίας ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 164,40 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-8261.001 του προϋπολογισμό 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.  

 

ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης ποσού 90.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6737.006 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 

Αρ. Απόφ.:42/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «διάθεσης 

πίστωσης ποσού 90.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6737.006 του προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 

πρωτ: 2942/28.02.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται 

τα ακόλουθα: 

Έχοντας υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 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 (ΦΕΚ 145 Α/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες». 

 την Β’ ενότητα της αρ. πρωτ: 2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκυκλίου του Υπουργείου 

Οικονομικών με θέμα: «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9).  

 την υπ’ αριθμ.239/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: ΩΝΜ2ΩΛ1-

1ΥΧ) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 και την αριθμ. 

πρωτ:112666/39859/30.01.2018 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την 

οποίο επικυρώθηκε. 

 την  υπ’ αρ. 163/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία 

εγκρίθηκε η αναγκαιότητα σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με σκοπό την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος 

«ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ». 

 την υπ’ αρ. 198/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία 

εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση και οι όροι αυτής, μεταξύ του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου και του Δήμου Λαυρεωτικής, με σκοπό την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος 

«ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 120.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
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Φ.Π.Α.), και εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής για την υπογραφή της σχετικής 

Προγραμματικής Σύμβασης και όρισε τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 την υπ’ αριθμ. πρωτ. 91569/32467/11.1.2018 τεκμαιρόμενη νομιμότητα της υπ’ 

αριθμ.163/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής. 

εισηγούμαστε την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού 90.000,00 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ δαπανών 00-6737.006 του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.  

 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

− την υπ’ αρ. 198/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 2942/28.02.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

την έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης ποσού 90.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 

00-6737.006 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018 για την 

υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με σκοπό την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος «ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΚΑΛΑ 

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ». 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο2 διενέργειας διαγωνισμού για την 

ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες φύτευσης περιφερειακού δρόμου Κερατέας» 

Αρ. Απόφ.:43/2018 

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

κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης του πρακτικού Νο2 

διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’εργασίες φύτευσης περιφερειακού 

δρόμου Κερατέας’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 20571/10.11.2017 υποβολή αιτήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Λαυρεωτικής, σχετικά με την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’Εργασίες φύτευσης περιφερειακού 

δρόμου Κερατέας’’, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ002244244 

− την αριθμ.114/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 

23.399,75 ευρώ 
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− την υπ’ αριθμ.360/ 2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

έγινε η διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, η έγκριση της αριθμ.114/2017 μελέτης και η 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού 

− την υπ’ αριθμ. 832/2017 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC002348816 

− το από 18.12.2017 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με τον 

έλεγχο των φακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» 

− την υπ’ αριθμ.5/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η έγκριση του 

ανωτέρω πρακτικού 

Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν κατατέθηκε καμία ένσταση. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού όρισε ως ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών την 21η 

Φεβρουαρίου 2018 και συνέταξε το πρακτικό Νο2, το οποίο απέστειλε προς έγκριση στην Οικονομική 

Επιτροπή και σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» 

(αποσφράγιση οικονομικών προσφορών) 
Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 21 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 13:30 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών για 

τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ.12/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των 

φακέλων «οικονομικών προσφορών» που κατατέθηκαν στο συνοπτικό διαγωνισμό που 

προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 832 (αριθμ. πρωτ: 22775/04.12.2017) απόφαση Δημάρχου 

Λαυρεωτικής και αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας του θέματος. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κατωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι του Δήμου 

Λαυρεωτικής: 

1. Δημήτριος Πανάγιος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Έργων Υποδομής, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Αντωνία Αντωνίου, ΔΕ1 Διοικητικού, τακτικό μέλος 

3. Μαρία Κουτσουνάκη, ΤΕ Διοικητικός, τακτικό μέλος 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 την υπ’ αριθμ.832/2017 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

 την υπ’ αριθμ. 114/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

 το από 18.12.2017 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, 

 την υπ’ αριθμ. 5/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω 

πρακτικό, 

 το υπ’ αριθμ. πρωτ:2085/12.02.2018 έγγραφο με το οποίο κοινοποιήθηκε η ανωτέρω 

απόφαση στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, 
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 το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία ένσταση κατά της υπ’ αριθμ.5/2018 απόφασης 

Οικονομικής Επιτροπής, 

 την υπ’ αριθμ. πρωτ:2512/20.02.2018 πρόσκληση αποσφράγισης οικονομικών προσφορών, 

προχώρησε στην αποσφράγιση των υποφακέλων «οικονομικές προσφορές» που υπέβαλλαν οι 

διαγωνιζόμενοι.  

Αποσφραγίσθηκαν οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων που έγιναν δεκτοί μετά την 

αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά»: 

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμός πρωτ. 
κατάθεσης προσφοράς 

Οικονομική 
προσφορά 
(προ ΦΠΑ) 

Οικονομική 
προσφορά 
(με ΦΠΑ) 

1 Σωτήριος Γεωργ. Αντωνίου 23652/14.12.2017 19.190,00 23.052,55 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών 

προτείνει 

την κατακύρωση της υπηρεσίας με τίτλο ‘’εργασίες φύτευσης περιφερειακού δρόμου Κερατέας’’, στον 

κο ΣΩΤΗΡΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 4, με ΑΦΜ 

044574171, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, στο ποσό των 19.190,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 

23.052,55 ευρώ. 

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

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

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

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

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

− Το από 21.02.2018 πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) εγκρίνει στο σύνολό του το  από 21.02.2018 πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των φακέλων «Οικονομική Προσφορά» που κατατέθηκαν 

στο συνοπτικό διαγωνισμό, ο οποίος προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 832/2017 απόφαση Δημάρχου 

Λαυρεωτικής και αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο ‘’εργασίες φύτευσης περιφερειακού 

δρόμου Κερατέας’’. 

(β) κατακυρώνει ως προσωρινό ανάδοχο της υπηρεσίας τον Οικονομικό Φορέα ΣΩΤΗΡΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

– ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 4, με ΑΦΜ 044574171, Δ.Ο.Υ. 

Κορωπίου, στο ποσό των 19.190,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 23.052,55 ευρώ. 
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο2 διενέργειας διαγωνισμού για την 

ανάθεση της υπηρεσίας «ανάπλαση εισόδου Λαυρίου» 

Αρ. Απόφ.:44/2018 

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

κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης του πρακτικού Νο2 

διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’ανάπλαση εισόδου Λαυρίου’’», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 20573/10.11.2017 υποβολή αιτήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Λαυρεωτικής, σχετικά με την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’Ανάπλαση εισόδου Λαυρίου’’, η οποία 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ002244866. 

− την αριθμ.116/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 

23.399,75 ευρώ. 

− την υπ’ αριθμ.361/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

έγινε η έγκριση της αριθμ.116/2017 μελέτης, η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού 

και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης. 

− την υπ’ αριθμ. 860/2017 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC002386958. 

− το από 20.12.2017 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με τον 

έλεγχο των φακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά». 

− την υπ’ αριθμ.6/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η έγκριση του 

ανωτέρω πρακτικού. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν κατατέθηκε καμία ένσταση. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού όρισε ως ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών την 21η 

Φεβρουαρίου 2018 και συνέταξε το πρακτικό Νο2, το οποίο απέστειλε προς έγκριση στην Οικονομική 

Επιτροπή και σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ» 

(αποσφράγιση οικονομικών προσφορών) 

 
Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 21 Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών για 

τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ.12/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των 

φακέλων «οικονομικών προσφορών» που κατατέθηκαν στο συνοπτικό διαγωνισμό που 

προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 860 (αριθμ. πρωτ: 23236/08.12.2017) απόφαση Δημάρχου 

Λαυρεωτικής και αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας του θέματος. 
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Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κατωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι του Δήμου 

Λαυρεωτικής: 

1. Δημήτριος Πανάγιος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Έργων Υποδομής, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Αντωνία Αντωνίου, ΔΕ1 Διοικητικού, τακτικό μέλος 

3. Μαρία Κουτσουνάκη, ΤΕ Διοικητικός, τακτικό μέλος 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 την υπ’ αριθμ.860/2017 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

 την υπ’ αριθμ. 116/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

 το από 20.12.2017 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, 

 την υπ’ αριθμ. 6/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω 

πρακτικό, 

 το υπ’ αριθμ. πρωτ:2080/12.02.2018 έγγραφο με το οποίο κοινοποιήθηκε η ανωτέρω 

απόφαση στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, 

 το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία ένσταση κατά της υπ’ αριθμ.6/2018 απόφασης 

Οικονομικής Επιτροπής, 

 την υπ’ αριθμ. πρωτ:2510/20.02.2018 πρόσκληση αποσφράγισης οικονομικών προσφορών, 

προχώρησε στην αποσφράγιση των υποφακέλων «οικονομικές προσφορές» που υπέβαλλαν οι 

διαγωνιζόμενοι.  

Αποσφραγίσθηκαν οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων που έγιναν δεκτοί μετά την 

αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά»: 

 

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμός πρωτ. 
κατάθεσης προσφοράς 

Οικονομική 
προσφορά 
(προ ΦΠΑ) 

Οικονομική 
προσφορά 
(με ΦΠΑ) 

1 Σωτήριος Γεωργ. Αντωνίου 23652/14.12.2017 19.888,20 23.825,63 

2 Γεννάτος Θεοφάνης 24017/20.12.2017 19.392,04 23.224,41 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών 

π ρ ο τ ε ί ν ε ι  

την κατακύρωση της υπηρεσίας με τίτλο ‘’ανάπλαση εισόδου Λαυρίου’’, στον κο Γεννάτο Θεοφάνη 

του Πέτρου, Γεωπόνο – Εργολήπτη Δ.Ε., με έδρα στην Αθήνα, Μεγάλου Σπηλαίου 17, με ΑΦΜ 

110099934, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, στο ποσό των 19.392,04 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 

23.224,41 ευρώ. 
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Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο και 

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

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

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

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

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ:2510/20.02.2018 πρόσκληση αποσφράγισης οικονομικών προσφορών 

− Το από 21.02.2018 πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) εγκρίνει στο σύνολό του το από 21.02.2018 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

σχετικά με την αξιολόγηση των φακέλων «Οικονομική Προσφορά» που κατατέθηκαν στο συνοπτικό 

διαγωνισμό, ο οποίος προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 860/2017 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής 

και αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο ‘’ανάπλαση εισόδου’’. 

(β) κατακυρώνει ως προσωρινό ανάδοχο της υπηρεσίας τον Οικονομικό Φορέα Γεννάτο Θεοφάνη του 

Πέτρου, Γεωπόνο – Εργολήπτη Δ.Ε., με έδρα στην Αθήνα, Μεγάλου Σπηλαίου 17, με ΑΦΜ 110099934, 

Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, στο ποσό των 19.392,04 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 23.224,41 ευρώ 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας ειδών 

καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.:45/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης δαπάνης 

και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για 

την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

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

Α/07.06.2010) «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.239/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: ΩΝΜ2ΩΛ1-

1ΥΧ) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 και την αριθμ. 
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πρωτ:112666/39859/30.01.2018 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την 

οποίο επικυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 1273/26.01.2018 εισήγηση Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

σχετικά με διενέργεια προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των 

αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής, προϋπολογισμού δαπάνης 39.803,03 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, η οποία αναρτήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ002609012 2018 01 31. 

− Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, στον ΚΑ δαπανών 10-

6634 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 1273/26.01.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Την έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 39.803,03 ευρώ για τη 

διενέργεια της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του 

του Δήμου Λαυρεωτικής, το οποίο κατανέμεται στα έτη 2018 και 2019 ως κατωτέρω: 

 Στο έτος 2018 ποσό 15.000,00 ευρώ, στον ΚΑ δαπανών 10-6634 «προμήθεια ειδών 

καθαριότητας & ευπρεπισμού».  

 Στο έτος 2019 ποσό 24.803,03 ευρώ, στον ΚΑ δαπανών 10-6634 «προμήθεια ειδών 

καθαριότητας & ευπρεπισμού».  

Β. Με την έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής, 

θα εκδοθούν και θα καταχωρηθούν αμέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις 

ανάληψης της παρούσας υποχρέωσης, κατά το μέρος που αφορούν στην εναπομείνασα πίστωση για 

τη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού.  

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2018 – αποδοχή ποσών 

Αρ. Απόφ.:46/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «εισήγησης 1ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018 – αποδοχής ποσών», 
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έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 01.03.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ. αριθ. 239/27.12.2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίσθηκε ο 

Προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2018, ο οποίος εγκρίθηκε για την 

νομιμότητά του, σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α.Π. 112666/39859/30.01.2018 Απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

Στο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αναφέρεται ότι μετά τη λήξη του 

οικονομικού έτους 2017 το Ν.Π.Δ.Δ να προβεί σε αναμόρφωση του επικυρωμένου προϋπολογισμού  

οικονομικού έτους 2018, ούτως ώστε: 

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

διαμορφώθηκαν κατά την 31η Δεκεμβρίου και να καταστεί έτσι αυτός ρεαλιστικός, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπ’αριθμ.οικ.25595/26-07-2017  Κ.Υ.Α. 

2. Να μεταφερθούν οι εγγραφές των ΚΑ 1213.02 και 1213.03 σε ανεπτυγμένη μορφή του 1326. 

3. Να μεταφερθεί η εγγραφή του ΚΑ 1328.10 σε ανεπτυγμένη μορφή του 1321 καθώς και η εγγραφή 

του ΚΑ 1328.11 σε ανεπτυγμένη μορφή του 1212. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την αποδοχή ποσών και την έγκριση της 1ης τροποποίησης 

του Δημοτικού Προϋπολογισμού με τις εξής μεταβολές: 

Α. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΩΝ 

1. Αποδοχή ποσού 175.000,00 ευρώ, το οποίο αφορά τη χρηματοδότηση του Δήμου 

Λαυρεωτικής για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» στα πλαίσια 

του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η 

προστασία περιβάλλοντος». 

2. Αποδοχή ποσού 117.100,00 ευρώ, το οποίο αφορά τη χρηματοδότηση του Δήμου 

Λαυρεωτικής για την «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» 

στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και 

πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων». 

3. Αποδοχή ποσού 23.001,18 ευρώ, το οποίο αφορά τη χρηματοδότηση του Δήμου Λαυρεωτικής  

για τον «Καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που 

βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ»  στα πλαίσια του προγράμματος της ΣΑΕ 055, βάσει 

της υπ’αριθμ. Πρωτ. 44174/27.12.2017 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 

Στην τρέχουσα αναμόρφωση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα 

και μεγέθη, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2017. 

Για το λόγο αυτό επαναϋπολογίζεται η ομάδα εσόδων I με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των 

εγγεγραμμένων εσόδων δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που 

πραγματοποιήθηκαν στους Κ.Α. της ομάδας αυτής τα έτη 2016 και 2017, καθώς και το επιτρεπόμενο 
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ποσό το οποίο πρέπει να εγγραφεί στον Κ.Α. 85, με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των 

εγγεγραμμένων ποσών στον Κ.Α.32 και Κ.Α.85 της ομάδα εσόδων II. 

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

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

αποτελέσματα όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31.12.2017  και μετά την επαναβεβαίωση των εσόδων 

την αρχή του έτους 2018. 

Επίσης αυξάνονται ή και μειώνονται  Κ.Α. Εξόδων και Κ.Α. Εσόδων οι οποίοι  εμφανίζονται στον 

συνημμένο πίνακα της 1ης αναμόρφωσης Π/Υ του έτους 2018. 

Το αποθεματικό μετά την τρέχουσα αναμόρφωση διαμορφώνεται στο ποσό των 58.088,40 ευρώ.» 

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

σχετικά. 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010 

 το άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

 την υπ’ αριθμ.239/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: ΩΝΜ2ΩΛ1-

1ΥΧ) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 και 

την αριθμ. πρωτ:112666/39859/30.01.2018 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής με την οποίο επικυρώθηκε 

 την από 01.03.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 1ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ   
                

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 170.655,91 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 0115.001 Μισθώματα για εγκατ.σταθμού  15.000,00 0,00 
 βασ.κιν.τηλεφωνίας 
 2 0469. Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38  38.537,76 0,00 
 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) 
 3 1211.009 Επιχορήγηση μισθώματος κτιρίου για στέγαση  11.810,40 0,00 
 ΚΕΠ 
 4 1212.006 Χρηματοδότηση"Παροχή βασικών αγαθών:  78.000,00 0,00 
 Παροχή Συσσιτίου Δήμου Λαυρεωτικής '' ΕΣΠΑ 
 5 1215.001 Επιχ.για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών 60.675,58 0,00 

 6 1219.001 Επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων  51.617,08 0,00 
 δικαστικών αποφάσεων 
 7 1321.018 Χρηματοδότηση "Κέντρο Κοινότητας Δήμου  37.440,00 0,00 
 Λαυρεωτικής" ΕΣΠΑ 
 8 1322.018 Επιχορήγηση για Πρόγραμμα πρόληψης -  50.000,00 0,00 
 αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που  
 προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ  Α΄ και  
 Β΄βαθμού της Χώρας 
 9 1322.020 Χρηματοδότηση προμήθειας μηχανημάτων έργου ή 175.000,00 0,00 
  /και συνοδευτικού εξοπλισμού (Πρόγραμμα  
 "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II") 
 10 1322.021 Επισκευή,συντήρηση σχολικών κτιρίων &  117.100,00 0,00 
 αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις  
 (Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II") 
 11 1322.022 Χρηματοδότηση Προγράμματος "Καθαρισμός  23.001,18 0,00 
 και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του  
 δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια 
  περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ" 
 12 1326.005 Ολοκλήρωση βρεφονηπιακού Σταθμού Λαυρίου 21.455,67 0,00 
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 13 1326.010 Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου  «ΟΙΚΙΑ  600.000,00 0,00 
 ΜΠΙΑ» 
 14 1329.018 Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο  200.000,00 0,00 
 ¨Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων Δ.Ε.  
 Κερατέας ¨ 
 15 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και  50.000,00 0,00 
 ηλεκτροφωτισμού 
 16 3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων  26.703,07 0,00 
 επιτηδευματιών 
 17 3219.004 Έσοδα από τέλη πεζοδρομίων 20.086,76 0,00 

 18 3221. Έκτακτα γενικά έσοδα 9.202,46 0,00 

 19 5129. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα  1,52 0,00 
 έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του  
 δήμου. 
 1.585.631,48 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 20 1328.010 Χρηματοδότηση "Κέντρο Κοινότητας Δήμου  -37.440,00 0,00 
 Λαυρεωτικής" ΕΣΠΑ 
 21 1328.011 Χρηματοδότηση"Παροχή βασικών αγαθών:  -78.000,00 0,00 
 Παροχή Συσσιτίου Δήμου Λαυρεωτικής '' ΕΣΠΑ 
 22 3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού -683.027,72 0,00 

 23 3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης -63.155,16 0,00 

 24 3214.001 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης -3.080,29 0,00 

 25 3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας -5.900,14 0,00 

 26 3217.001 Εισφορά λόγω ένταξης σχεδίου περιοχής  -8.490,53 0,00 
 Λεγραινών 
 27 3217.003 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. Τσονίμα -323,65 0,00 

 28 3217.005 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ.Περιγιάλι -111,45 0,00 

 29 3217.006 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ.Αγ.Μαρίνα -207,80 0,00 

 30 3217.007 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ.Πανόραμα -630,00 0,00 

 31 3217.008 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. Δασκαλειό -15,48 0,00 

 32 3217.010 Εισφορά  λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. ΠΟΡΤΟ- -37,26 0,00 
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 ΕΝΝΙΑ 
 33 3219.002 Λοιπά έσοδα από φορο ηλεκτροδοτούμενων  -27.661,63 0,00 
 χώρων 
 34 3219.003 Λοιπά έσοδα -8.587,35 0,00 

 35 3219.006 Έσοδα από μισθώματα ακινήτων -19.630,20 0,00 

 36 3219.007 Έσοδα από Νεκροταφείο -2.976,84 0,00 

 37 3219.008 Παραχώρηση δικαιώματος χρ.παραλίας Χάρακα -2.447,10 0,00 

 38 3219.009 Εκμίσθωση αναψυκτηρίου και παραλίας Κακής  -3.416,80 0,00 
 Θάλασσας 
 39 3219.010 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6  -2.239,76 0,00 
 Ν1080/80) 
 40 3219.012 Καταβολή ΦΠΑ -7.993,21 0,00 

 41 3219.013 Καταβολή ΦΠΑ 23% -990,26 0,00 

 42 3219.014 Μίσθωση δημοτικών θερινών κινηματογράφων -6.798,00 0,00 

 43 5111. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά  -193.008,22 0,00 
 έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων  
 παρελθόντων ετών 
 44 5113. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά  -197.325,93 0,00 
 έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 
 45 5119. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά  -83.819,74 0,00 
 έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του  
 δήμου. 
 46 5121. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα  -96.685,05 0,00 
 έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων  
 παρελθόντων ετών 
 47 5122. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα  -779.456,23 0,00 
 έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις  
 προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 
 48 5123. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα  -2.143,62 0,00 
 έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. 
 -2.315.599,42 

 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 49 0,00 10-6142.003 Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 5.000,00 

 50 0,00 10-6142.005 Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σχεδιασμού  4.800,00 
 ανάπτυξης ευρυζωνικού δικτύου WI-FI Δήμου Λαυρεωτικής 
 51 0,00 10-6162.001 Έξοδα για πληρωμή προσωπικού ΔΙΑΣ 500,00 
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 52 0,00 15-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές Υγειονομικού 776,88 

 53 0,00 15-6261.001 Συντήρηση-επισκευή κτιρίων 5.000,00 

 54 0,00 15-6261.005 Συντήρηση - Επισκευή Πολιτιστικού Κέντρου Κερατέας 10.000,00 

 55 0,00 15-6261.007 Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κλειστών  24.676,00 
 γυμναστηρίων Δ.Ε. Λαυρεωτικής 
 56 0,00 15-6261.009 Εργασίες τοποθέτησης ικριωμάτων σε Δημοτικά κτίρια 3.500,00 

 57 0,00 15-6261.010 Συντήρηση-Επισκευή Κτιρίου Δροσόπουλου 10.000,00 

 58 0,00 15-6265.002 Συντήρηση-εγκατάσταση δικτύου καλωδίωσης στο πρώην  8.930,48 
 Δημαρχείο Κερατέας 
 59 0,00 15-6265.003 Συντήρηση -εγκατάσταση δικτύου καλωδίωσης στο Δημαρχείο  15.000,00 
 Λαυρίου 
 60 0,00 15-6274.001 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δημοτικών Κτιρίων 7.000,00 

 61 0,00 15-6474.002 Έξοδα κοινωνικού παντοπωλείου 37.975,82 

 62 0,00 15-6474.003 Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων 5.000,00 

 63 0,00 15-6474.004 Σίτιση αδέσποτων ζώων Δ.Ε. Κερατέας 10.000,00 

 64 0,00 15-6474.005 Σίτιση αδέσποτων ζώων Δ.Ε. Λαυρίου 10.000,00 

 65 0,00 15-6661.002 Προμήθεια ξυλείας για  ανάγκες Δημοτικών κτιρίων 24.800,00 

 66 0,00 20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές  ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 3.800,00 

 67 0,00 20-6061. Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου  25.000,00 
 προσωπικού) 
 68 0,00 20-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού  22.600,00 
 κ.λ.π.) 
 69 0,00 20-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 24.800,00 

 70 0,00 20-6279.001 Ενεργειακή Αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση Συστήματος  2.000,00 
 Ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων Δ.Λαυρεωτικής 
 71 0,00 20-6681. Υλικά φαρμακείου 4.400,00 

 72 0,00 30-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 60,96 

 73 0,00 30-6051.011 Εργοδοτική εισφ.υγειονομικού 10,16 

 74 0,00 30-6231.001 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1.510,07 
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 75 0,00 30-6261.002 Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ενότητας  15.000,00 
 Κερατέας 
 76 0,00 30-6262.007 Συντήρηση και διαμόρφωση κ.χ. Δ.Ε. Λαυρίου 9.800,00 

 77 0,00 30-6262.015 Συντήρηση-Επισκευή πεζοδρομίων πόλης Κερατέας 24.552,00 

 78 0,00 30-6262.019 Αποκατάσταση φθορών σε κρασπεδόρειθρα στη Δ.Ε Λαυρ 24.614,00 

 79 0,00 30-6262.020 Αποκατάσταση φθορών σε κρασπεδόρειθρα στη Δ.Ε Κερατέας 24.800,00 

 80 0,00 30-6264.003 Επισκευή-Συντήρηση υφιστάμενων πινακίδων οδοσήμανσης  15.000,00 
 Κερατέας 
 81 0,00 30-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 5.000,00 

 82 0,00 30-6644. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 10.000,00 

 83 0,00 30-6661.001 Προμήθεια χρωμάτων ενότητας Λαυρίου 14.800,00 

 84 0,00 30-6661.002 Προμήθεια χρωμάτων ενότητας Κερατέας 14.800,00 

 85 0,00 30-6661.003 Προμήθεια χρωμάτων Τ.Κ. Αγ.Κων/νου 15.000,00 

 86 0,00 30-6662.001 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού 3.000,00 

 87 0,00 30-6662.008 Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών Τ.Κ.Αγ.Κων/νου 5.000,00 

 88 0,00 30-6662.009 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε.Λαυρίου 24.800,00 

 89 0,00 30-6662.010 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε.Κερατέας 24.800,00 

 90 0,00 30-6662.011 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Τ.Κ.Αγ.Κων/νου 3.000,00 

 91 0,00 35-6262.017 Δαπάνη λειοτεμαχισμού πράσινων κλαδεμάτων 3.680,00 

 92 0,00 35-6262.018 Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου Π.Ραφιά 4.092,00 

 93 0,00 35-6414.001 Μεταφορά λειοτεμαχισμένων πράσινων κλαδεμάτων 5.000,00 

 94 0,00 35-6644. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 10.000,00 

 95 0,00 60-6261.001 Επισκευή,συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και  117.100,00 
 λοιπές δράσεις 
 96 0,00 62-6262.001 Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου  23.001,18 
 ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της  
 ΕΥΔΑΠ 
 97 0,00 70-6699.001 Λοιπές προμήθειες πυροπροστασίας 3.000,00 

 98 0,00 70-6699.002 Προμήθεια στολών πυροπροστασίας 6.500,00 
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 99 0,00 15-7131.005  24.800,00 
 Προμήθεια συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας για ΚΕΠ 
  Λαυρίου 
 100 0,00 15-7134.002 Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης κοινωφελών προγραμμάτων 4.960,00 

 101 0,00 15-7135.004 Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων οικίσκων για τη Ζ΄παιδική  72.379,50 
 εξοχή Κερατέας 
 102 0,00 15-7135.005 Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας στο 2ο και 4ο Ν/Γ  10.000,00 
 Λαυρίου 
 103 0,00 15-7135.008 Προμήθεια υαλοπινάκων 5.000,00 

 104 0,00 15-7331.002 Συντήρηση κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 10.000,00 

 105 0,00 15-7425.003 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εξειδίκευση δράσεων  24.552,00 
 ανάδειξης του Δ.Λαυρεωτικής ως "Έξυπνης Πόλης" 
 106 0,00 15-7425.004 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επιχειρηματικότητα  24.552,00 
 και την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας Δ.Λαυρεωτικής 
 107 0,00 20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 9.800,00 

 108 0,00 20-7131.012 Προμήθεια κολόνων φωτισμού Δ.Ε. Κερατέας 24.800,00 

 109 0,00 20-7425.013 Παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας φακέλλου για την υποβολή  24.180,00 
 πρότασης χρηματοδότησης για τη μείωση των ενεργειακών  
 καταναλώσεων του Δ.Λαυρεωτικής 
 110 0,00 30-7112.003 Αγορά οικοπέδων όμορων 3ου Δημοτικού Σχολείου  Κερατέας 30.000,00 

 111 0,00 30-7135.011 Προμήθεια .και τοποθέτηση αλεξικέραυνων στα κτίρια Α΄θμιας΄-  14.850,00 
 Β΄θμιας εκπαίδευσης 
 112 0,00 30-7135.014 Προμήθεια ηλεκτρονικής πινακίδας πόλης Κερατέας 5.000,00 

 113 0,00 30-7135.017 Προμήθεια οργάνων παδικών χαρών Λαυρίου 24.552,00 

 114 0,00 30-7135.018 Προμήθεια λοιπού εξοπλ.πινακιδ.σημανσ.Τ.Κ.Αγ.Κων. 3.000,00 

 115 0,00 30-7311.020 Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου  «ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ» 600.000,00 

 116 0,00 30-7321.011 Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων Δ.Ε. Κερατέας 200.000,00 

 117 0,00 30-7413.025 Κτηματογράφηση-πολεοδόμηση -πράξη εφαρμογής Περιγιάλι- 30.500,00 
 Τσονίμα-Τρεχαντιέρα Κερατέας 
 118 0,00 30-7425.035 Παροχή υπηρ.προώθ.προγρ.επαναλ.κτιρίου ΜΠΙΑ 4.935,20 
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 119 0,00 30-7425.037 Σύνταξης φακέλου για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της  24.800,00 
 πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  
 "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 
 2020" για την υλοποίηση της Δράσης "Δημιουργική Επανάχρηση  
 Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας" (ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων  
 μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής,πολιτιστικής  
 αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας). 
 120 0,00 30-7425.038 Υπηρεσίες Σύνταξης πράξεων αναλογισμού 10.000,00 

 121 0,00 64-7131.001 Προμήθεια μηχανημάτων έργου 175.000,00 

 122 0,00 64-7333.004 Συντήρηση-αποκατάσταση αγροτικών οδών ΤΕ Αγ.Κων/νου 5.000,00 

 123 0,00 64-7333.005 Συντήρηση και επισκευή οδικού δικτύου πόλης Λαυρίου 24.800,00 

 124 0,00 00-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 90,00 

 125 0,00 00-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 20.157,03 

 126 0,00 00-8115.001 Διάφορα έξοδα 4.401,14 

 127 0,00 10-8111.002 Αποδοχές και έξοδα προσωπικού 640,98 

 128 0,00 10-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 39.260,89 

 129 0,00 10-8115.001 Διάφορα έξοδα 1.156,20 

 130 0,00 10-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 5.674,26 

 131 0,00 10-8121.001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 7.158,21 

 132 0,00 15-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 640,98 

 133 0,00 15-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 8.604,26 

 134 0,00 15-8122.001 Συντήρηση κέντρου περιβαντολογικής εκπαίδευσης 5.062,30 

 135 0,00 20-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.133,84 

 136 0,00 20-8115.001 Διάφορα έξοδα 6.883,11 

 137 0,00 20-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 17.511,85 

 138 0,00 20-8121.001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 9.616,92 

 139 0,00 30-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 49,81 
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 140 0,00 30-8121.001 Προμήθειες παγίων 14.511,84 

 141 0,00 30-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 5.570,84 

 142 0,00 35-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 100,93 

 143 0,00 35-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 5.735,84 

 144 0,00 45-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 49,81 

 145 0,00 45-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 2.756,52 

 146 0,00 45-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 13.313,45 

 147 0,00 61-8122.001 Έργα 12.322,57 

 148 0,00 64-8122.001 Έργα 27.770,11 

 149 0,00 70-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.218,61 

 2.273.332,55 

 4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 150 0,00 00-6441. Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις -5.000,00 

 151 0,00 00-6711.016 Επιχορήγηση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ -80.000,00 

 152 0,00 00-6711.017 Επιχορήγηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ -90.000,00 

 153 0,00 00-6715.009 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ -44.500,00 

 154 0,00 00-6735. Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία -100.000,00 

 155 0,00 00-6736.001 Επιχορ.σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία -26.300,00 

 156 0,00 10-6654.004 Προμήθεια μελανιών ενότητας Λαυρίου -262,76 

 157 0,00 10-6691. Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων -2.000,00 

 158 0,00 15-6041.004 Μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού για κατασκηνώσεις -60.820,00 

 159 0,00 15-6054.002 Εργοδοτικές εισφ.εκτάκτου προσωπικού  για κατασκηνώσεις -16.508,00 

 160 0,00 15-6235.001 Μίσθωση χημικών τουαλετών -1.614,80 
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 161 0,00 15-6261.003 Συντήρηση ορυκτολογικού Μουσείου Καμάριζας -3.000,00 

 162 0,00 15-6262.004 Ανακατασκευή γηπέδου μπάσκετ Εργατικών Κατοικιών Λαυρίου -24.800,00 

 163 0,00 15-6482.001 Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης -10.565,58 

 164 0,00 15-6693.001 Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων  ζωών -1.568,00 

 165 0,00 15-6693.003 Σίτιση αδέσποτων ζώων Δ.Ε. Κερατέας -10.000,00 

 166 0,00 15-6693.004 Σίτιση αδέσποτων ζώων Δ.Ε. Λαυρίου -10.000,00 

 167 0,00 20-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου -6.000,00 

 168 0,00 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού -3.603,13 

 169 0,00 20-6212.001 Εγκ/ση φωτοβολταικών αυτόνομων συστημάτων φωτισμού -24.800,00 

 170 0,00 20-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων -8.000,00 

 171 0,00 20-6262.005 Διαμόρφωση πεζοδρομίων εσοχών κατασκευή κτιστών .Π για  -10.000,00 
 χωροθέτηση χώρων κάδων απορριμμάτων ανακυκλώσιμων υλικών  
 και οργανικών απορριμμάτων 
 172 0,00 20-6633. Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) -3.000,00 

 173 0,00 20-6721.001 Εισφορά  Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νόμου Αττικής  για   -47.610,20 
 απορρίμματα 
 174 0,00 30-6261.001 Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ενότητας  -19.800,00 
 Λαυρίου 
 175 0,00 30-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων -200,00 

 176 0,00 30-6662.002 Προμήθεια σκυροδέματος -20.000,00 

 177 0,00 35-6262.005 Κοπή υψηλών δένδρων ΔΕ Λαυρίου -10.000,00 

 178 0,00 35-6262.006 Κοπή υψηλών δένδρων ΔΕ Κερατέα -10.000,00 

 179 0,00 35-6693.001 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών -2.500,00 
  εδάφους 
 180 0,00 35-6693.002 Προμ,φυτοπαθ.υλικ.λιπασμ.βελτ.εδάφ.ΔΕ Κερατέας -2.500,00 

 181 0,00 45-6261.004 Συντήρηση-Επισκευή παλαιού Οστεοφυλακίου Λαυρίου -19.096,62 

 182 0,00 20-7131.010 Προμήθεια και τοποθέτηση γεφυροπλάστιγγας στο ΣΜΑ Κερατέας -24.800,00 

 183 0,00 20-7135.007 Προμήθεια κάδων Δ.Ε. Κερατέας -4.000,00 
 
 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 28 από 34 

 184 0,00 20-7135.008 Προμήθεια κάδων Δ.Ε. Λαυρίου -24.800,00 

 185 0,00 20-7135.012 Προμήθεια ανοικτών κάδων 15ΚΜ -74.400,00 

 186 0,00 20-7322.004 Φωταγώγηση πλατειών, πάρκων κ.λ.π.Δ.Ε.Κερατέας -20.000,00 

 187 0,00 20-7322.005 Φωταγώγηση πλατειών,πάρκων κ.λ.π Δ.Ε.Λαυρίου -20.000,00 

 188 0,00 20-7322.006 Φωταγώγηση πλατειών, πάρκων κ.λ.π.Τ.Κ Αγ.Κωνστ -20.000,00 

 189 0,00 20-7412.002 Ηλεκτρολογικές εργασίες -24.800,00 

 190 0,00 30-7112.001 Αγορά οικοπέδου στο ΟΤ 169Α -748.275,14 

 191 0,00 30-7135.010 Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς στο Ο.Τ 219  -32.000,00 
 της Δ.Ε Κερατέας 
 192 0,00 30-7322.010 Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς,κατασκευή ηλεκτροφωτισμού -24.800,00 
  και κρασπεδόρειθρων στο Ο.Τ.219 της πόλης Κερατέας 
 193 0,00 30-7425.031 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου επί διεκπεραίωσης και  -18.600,00 
 ολοκλήρωσης αρχιτεκτονικών θεμάτων του Δ.Λαυρεωτικής. 
 194 0,00 35-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός -5.000,00 

 195 0,00 64-7333.002 Συντήρηση - αποκατάσταση αγροτικών οδών Δ.Ε Κερατέας -5.000,00 

 196 0,00 00-8112. Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων -11.765,12 

 197 0,00 00-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών -2.395,80 

 198 0,00 00-8117.002 Καταβολή βοηθημάτων - Επιχορηγήσεις -61.700,00 

 199 0,00 00-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων -61.349,46 

 200 0,00 15-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων -16.087,94 

 201 0,00 15-8115.001 Διάφορα έξοδα -6.528,05 

 202 0,00 15-8115.002 Διάφορα έξοδα κατασκήνωσης -92.551,85 

 203 0,00 15-8121.001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων -1.240,00 

 204 0,00 20-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων -4.217,52 

 205 0,00 20-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων -683.027,72 

 206 0,00 25-8115.001 Διάφορα έξοδα -4.142,43 

 207 0,00 25-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων -66.235,45 
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 208 0,00 30-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων -75.018,16 

 209 0,00 30-8115.001 Διάφορα έξοδα -7.587,23 

 210 0,00 30-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων -25.676,57 

 211 0,00 30-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών -7.111,17 

 212 0,00 30-8123.002 Μελέτες για κτήρια-χώρους κοιν.χρήσης -16.740,00 

 213 0,00 35-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων -8.526,87 

 214 0,00 35-8115.001 Διάφορα έξοδα -4.913,90 

 215 0,00 35-8121.001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων -2.297,72 

 216 0,00 69-8122.001 Έργα -8.064,59 

 217 0,00 70-8115.001 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ για πυροπροστασία -3.031,20 

 -2.890.732,98 

 5 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
 218 0,00   -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -112.567,51 

 -112.567,51 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  -729.967,94 -729.967,94 
 : 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 58.088,40 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  170.655,91 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 1.585.631,48 
  ΕΣΟΔΑ (-) : -2.315.599,42 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 2.273.332,55 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -2.890.732,98 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -112.567,51 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 58.088,40 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :
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Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την τρέχουσα τροποποίηση, διαμορφώνεται στο ποσό 

των 58.088,40 ευρώ. 

 
ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης που αφορά 

έλεγχο ΚΤΕΟ στα οχήματα του Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 47/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έκδοσης 

χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης που αφορά έλεγχο ΚΤΕΟ στα 

οχήματα του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

κατωτέρω: 

Με το αριθμ. πρωτ: 2797/26.02.2018 έγγραφό του, το Γραφείο Κίνησης του Δήμου αιτείται 

την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής συνολικού ποσού 3.137,00 ευρώ για την κάλυψη 

της δαπάνης που αφορά τον έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 

έτους 2018 στους ΚΑ 20-6323, 15-6321, 70-6323 και 30-6323. 

Με βάση τα ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με: 

(α) την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης: 

− ποσού 1.989,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6323 

− ποσού 346,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6321 

− ποσού 440,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70-6323 

− ποσού 362,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6323 

του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, για την κάλυψη της 

δαπάνης που αφορά τον έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής. 

(β) την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα μόνιμου υπαλλήλου του 

Δήμου Λαυρεωτικής. 

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, 

− το αριθμ. πρωτ: 2798/26.02.2018 έγγραφο του Γραφείο Κίνησης του Δήμου 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Την έγκριση της δαπάνης συνολικού ποσού 3.137,00 ευρώ και τη διάθεση της πίστωσης: 

− ποσού 1.989,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6323 
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− ποσού 346,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6321 

− ποσού 440,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70-6323 

− ποσού 362,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6323 

του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, για την κάλυψη της 

δαπάνης που αφορά τον έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Β. Εγκρίνει την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, στο όνομα του υπαλλήλου 

του Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνου Καραμπάτσου, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρ/κων. 

Γ. Η προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, ορίζεται τρίμηνη, ήτοι 2 

Ιουνίου 2018. 

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 έγκρισης του πρακτικού ΙΙΙ διαγωνισμού για το έργο «τοπογραφική 

μελέτη Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου Δ.Ε. Κερατέας και των όμορων πλατειών και κοινοχρήστων 

χώρων» 

Αρ. Απόφ.:48/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης του 

πρακτικού ΙΙΙ διαγωνισμού για το έργο ‘’τοπογραφική μελέτη Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου Δ.Ε. 

Κερατέας και των όμορων πλατειών και κοινοχρήστων χώρων’’», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της μελέτης με τίτλο 

«ΤΟΠΟΓΡΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΣΟΥΝΙΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», με το αριθμ. πρωτ:2604/21.02.2018 έγγραφό της απέστειλε προς 

έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή το πρακτικό Νο ΙΙΙ του διαγωνισμού σχετικά με την αποσφράγιση 

των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς. 

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 

αποφασίζει ομόφωνα  

την αναβολή της συζήτησης του θέματος «λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού ΙΙΙ 

διαγωνισμού για το έργο ‘’τοπογραφική μελέτη Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου Δ.Ε. Κερατέας και των 

όμορων πλατειών και κοινοχρήστων χώρων’’». 
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ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας φορητών 

πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρων) για το Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας του Δήμου 

Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.:49/2018 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης δαπάνης 

και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας φορητών πυροσβεστικών μέσων 

(πυροσβεστήρων) για το Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας 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/07.06.2010) «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.239/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: ΩΝΜ2ΩΛ1-

1ΥΧ) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 και την αριθμ. 

πρωτ:112666/39859/30.01.2018 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την 

οποίο επικυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 3/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα 

«προμήθεια φορητών πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες) για το Δημοτικό Κατάστημα 

Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 1.029,20 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

− Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, στον ΚΑ δαπανών 10-

7135 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

− την υπ’ αριθμ. 3/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  
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(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 1.029,20 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας φορητών 

πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες) για το Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας του Δήμου 

Λαυρεωτικής. 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 1.029,20 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-7135 του προϋπολογισμό 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.  

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής ποσού 7.000,00 ευρώ για την πληρωμή 

των διοδίων της Αττικής Οδού  

Αρ. Απόφ.: 50/2018 

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

κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έκδοσης χρηματικών 

ενταλμάτων προπληρωμής ποσού 7.000,00 ευρώ για την πληρωμή των διοδίων της Αττικής Οδού», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω: 

Με το αριθμ. πρωτ: 2798/26.02.2018 έγγραφό του, το Γραφείο Κίνησης του Δήμου αιτείται την 

έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής ποσού 7.000,00 ευρώ για την κάλυψη δαπανών 

διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού των απορριμματοφόρων & λοιπών οχημάτων της Υπηρεσίας. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018 

στους ΚΑ 10-6411 και 20-6411. 

Με βάση τα ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με: 

(α) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6411 και ποσού 6.000,00 ευρώ 

σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2018, για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού των απορριμματοφόρων και 

λοιπών οχημάτων του Δήμου. 

(β) την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα μόνιμου υπαλλήλου του 

Δήμου Λαυρεωτικής. 

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, 

- το αριθμ. πρωτ: 2798/26.02.2018 έγγραφο του Γραφείο Κίνησης του Δήμου 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

Α. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6411 και ποσού 

6.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2018, για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού για τα 

απορριμματοφόρα και λοιπά οχήματα του Δήμου. 
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Β. Εγκρίνει την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, στο όνομα του υπαλλήλου 

του Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνου Καραμπάτσου, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρ/κων. 

Γ. Η προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, ορίζεται τρίμηνη, ήτοι 2 

Ιουνίου 2018. 

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». 

 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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