
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 1 από 40 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  6 η ς  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 27ης  ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 27 Μαρτίου 2018 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 12:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 23.03.2018 

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: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας του 

μονίμου και αορίστου χρόνου προσωπικού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για τους 

μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2018 

Αρ. Απόφ.:57/2018 

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 τις αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας του μονίμου και αορίστου χρόνου 

προσωπικού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2018», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 4244/23.03.2018 εισήγηση 

της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:  

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,  

Δαπάνες που αφορούν αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες και 

τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 

158 του Ν.3463/06  ως υποχρεωτικές δαπάνες, παρόλο αυτά δεν αναλαμβάνονται εξ' ολοκλήρου στην 

αρχή του έτους. 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthor-158-dapanes.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthor-158-dapanes.html
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Η υποχρέωση αναλαμβάνεται όταν γεννάται η ανάγκη πρόσθετης εργασίας και η απόφαση εκδίδεται 

πριν από την συγκρότηση του σχετικού συνεργείου και την παροχή της πρόσθετης εργασίας.(παρ.4 

της ενότητας Β. της υπ' αριθμόν εγκυκλίου 2/99070/0026/23-12-2016 του Υπ. Οικονομικών) 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

10-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Φεβρουαρίου 
2018) 

449,60 € 

10-6022 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Φεβρουαρίου 
2018) 

323,32 €  

10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Μαρτίου 2018) 500,00 € 

10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Μαρτίου 2018) 290,00 €  

                                                                            ΣΥΝΟΛΟΝ    1.562,92 € 

                   Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Λαυρεωτικής όπως προβείτε στην έγκριση των ανωτέρω δαπανών όπως αναφέρονται στον 

ως άνω πίνακα προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθούν οι  αντίστοιχες Αποφάσεις Ανάληψης 

Υποχρέωσης για να δεσμευθεί το αντίστοιχο ποσό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 

80/2016. 

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 αρ. πρωτ: 4244/23.03.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

την έγκριση των δαπανών, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, προκειμένου στην 

συνέχεια να εκδοθούν οι αντίστοιχες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για να δεσμευθούν τα 

αντίστοιχα ποσά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016: 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

10-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Φεβρουαρίου 
2018) 

449,60 € 

http://www.karagilanis.gr/images/site/epikairotita/egkyklios-2-99070-0026-2016-yp-oikonomikon.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/site/epikairotita/egkyklios-2-99070-0026-2016-yp-oikonomikon.pdf
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10-6022 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Φεβρουαρίου 
2018) 

323,32 €  

10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Μαρτίου 2018) 500,00 € 

10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Μαρτίου 2018) 290,00 €  

                                                                            ΣΥΝΟΛΟΝ    1.562,92 € 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας του 

μονίμου και αορίστου χρόνου προσωπικού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για το μήνα 

Απρίλιο 2018 

Αρ. Απόφ.:58/2018 

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 τις αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας του μονίμου και αορίστου χρόνου 

προσωπικού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για το μήνα Απρίλιο 2018», έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 4245/23.03.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:  

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,  

Δαπάνες που αφορούν αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες και 

τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες , οι οποίες 

συμπεριλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 158 του Ν.3463/06  ως υποχρεωτικές δαπάνες, παρόλο 

αυτά δεν αναλαμβάνονται εξ' ολοκλήρου στην αρχή του έτους. 

Η υποχρέωση αναλαμβάνεται όταν γεννάται η ανάγκη πρόσθετης εργασίας και η απόφαση εκδίδεται 

πριν από την συγκρότηση του σχετικού συνεργείου και την παροχή της πρόσθετης εργασίας.(παρ.4 

της ενότητας Β. της υπ' αριθμόν εγκυκλίου 2/99070/0026/23-12-2016 του Υπ. Οικονομικών) 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Απριλίου 2018) 550,00 € 

10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Απριλίου 2018) 286,28 €  

                                                                  ΣΥΝΟΛΟΝ    836,28 € 
  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λαυρεωτικής όπως προβείτε στην έγκριση των ανωτέρω δαπανών όπως αναφέρονται στον ως άνω 

πίνακα προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθούν οι  αντίστοιχες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 

για να δεσμευθεί το αντίστοιχο ποσό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016. 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthor-158-dapanes.html
http://www.karagilanis.gr/images/site/epikairotita/egkyklios-2-99070-0026-2016-yp-oikonomikon.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/site/epikairotita/egkyklios-2-99070-0026-2016-yp-oikonomikon.pdf
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Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

− την αρ. πρωτ: 4245/23.03.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

την έγκριση των δαπανών, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, προκειμένου στην 

συνέχεια να εκδοθούν οι αντίστοιχες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για να δεσμευθούν τα 

αντίστοιχα ποσά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016: 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Απριλίου 2018) 550,00 € 

10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Απριλίου 2018) 286,28 €  

                                                   ΣΥΝΟΛΟΝ    836,28 € 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας του 

μονίμου και αορίστου χρόνου προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για τους μήνες 

Φεβρουάριο και Μάρτιο 2018 

Αρ. Απόφ.:59/2018 

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 τις αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας του μονίμου και αορίστου χρόνου 

προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2018», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 4246/23.03.2018 εισήγηση 

της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:  

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,  

Δαπάνες που αφορούν αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες και 

τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 

158 του Ν.3463/06  ως υποχρεωτικές δαπάνες, παρόλο αυτά δεν αναλαμβάνονται εξ' ολοκλήρου στην 

αρχή του έτους. 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthor-158-dapanes.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthor-158-dapanes.html
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Η υποχρέωση αναλαμβάνεται όταν γεννάται η ανάγκη πρόσθετης εργασίας και η απόφαση εκδίδεται 

πριν από την συγκρότηση του σχετικού συνεργείου και την παροχή της πρόσθετης εργασίας.(παρ.4 

της ενότητας Β. της υπ' αριθμόν εγκυκλίου 2/99070/0026/23-12-2016 του Υπ. Οικονομικών) 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

30-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Φεβρουαρίου 
2018) 

310,20 € 

30-6022 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Φεβρουαρίου 
2018) 

192,60 €  

30-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Μαρτίου 2018) 420,00 € 

30-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Μαρτίου 2018) 280,00 €  

ΣΥΝΟΛΟΝ 1.202,80 € 

  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λαυρεωτικής όπως προβείτε στην έγκριση των ανωτέρω δαπανών όπως αναφέρονται στον ως άνω 

πίνακα προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθούν οι  αντίστοιχες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 

για να δεσμευθεί το αντίστοιχο ποσό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016. 

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 αρ. πρωτ: 4246/23.03.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

την έγκριση των δαπανών, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, προκειμένου στην 

συνέχεια να εκδοθούν οι αντίστοιχες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για να δεσμευθούν τα 

αντίστοιχα ποσά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016: 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

30-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Φεβρουαρίου 
2018) 

310,20 € 

30-6022 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Φεβρουαρίου 
2018) 

192,60 €  

http://www.karagilanis.gr/images/site/epikairotita/egkyklios-2-99070-0026-2016-yp-oikonomikon.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/site/epikairotita/egkyklios-2-99070-0026-2016-yp-oikonomikon.pdf


 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 6 από 40 

30-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Μαρτίου 2018) 420,00 € 

30-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Μαρτίου 2018) 280,00 €  

ΣΥΝΟΛΟΝ 1.202,80 € 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας του 

μονίμου και αορίστου χρόνου προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για το μήνα 

Απρίλιο 2018 

Αρ. Απόφ.:60/2018 

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 τις αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας του μονίμου και αορίστου χρόνου 

προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για το μήνα Απρίλιο 2018», έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 4247/23.03.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:  

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,  

            Δαπάνες που αφορούν αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις νυκτερινές 

ώρες και τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες , οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην παρ. 1 του 

άρθρου 158 του Ν.3463/06  ως υποχρεωτικές δαπάνες, παρόλο αυτά δεν αναλαμβάνονται εξ' 

ολοκλήρου στην αρχή του έτους. 

Η υποχρέωση αναλαμβάνεται όταν γεννάται η ανάγκη πρόσθετης εργασίας και η απόφαση εκδίδεται 

πριν από την συγκρότηση του σχετικού συνεργείου και την παροχή της πρόσθετης εργασίας.(παρ.4 

της ενότητας Β. της υπ' αριθμόν εγκυκλίου 2/99070/0026/23-12-2016 του Υπ. Οικονομικών) 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

30-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Απριλίου 2018) 580,00 € 

30-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Απριλίου 2018) 320,00 €  

                                                                            ΣΥΝΟΛΟΝ    900,00 € 
 Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λαυρεωτικής όπως προβείτε στην έγκριση των ανωτέρω δαπανών όπως αναφέρονται στον ως άνω 

πίνακα προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθούν οι  αντίστοιχες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 

για να δεσμευθεί το αντίστοιχο ποσό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthor-158-dapanes.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthor-158-dapanes.html
http://www.karagilanis.gr/images/site/epikairotita/egkyklios-2-99070-0026-2016-yp-oikonomikon.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/site/epikairotita/egkyklios-2-99070-0026-2016-yp-oikonomikon.pdf
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Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

− την αρ. πρωτ: 4247/23.03.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

την έγκριση των δαπανών, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, προκειμένου στην 

συνέχεια να εκδοθούν οι αντίστοιχες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για να δεσμευθούν τα 

αντίστοιχα ποσά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016: 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

30-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Απριλίου 2018) 580,00 € 

30-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Απριλίου 2018) 320,00 €  

                                                                            ΣΥΝΟΛΟΝ    900,00 € 
 

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.:61/2018 

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: 4274/23.03.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.22/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής έγινε η 

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

Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου για το οικονομικό έτος 2018. 

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

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

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

Προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα κατά την καταχώρηση των τιμολογίων που 

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

και η δέσμευση ποσών σε βάρος των ΚΑ για τους οποίους μπορούν να πραγματοποιούνται δαπάνες. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων σε 

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

αναφέρονται κατωτέρω: 

Α/Α Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ 

1 15-6261.003  Συντήρηση Ορυκτολογικού Μουσείου Καμάριζας 500,00€ 

2 20-6262.001 Εργασίες καθαρισμού ΔΕ Κερατέας 1.000,00€ 

3 20-6262.002 Εργασίες καθαρισμού ΔΕ Λαυρίου 1.000,00€ 

4 20-6262.003  Εργασίες καθαρισμού ΤΚ Αγίου Κωνσταντίνου 1.000,00€ 

5 30-6262.018 Συντήρηση & διαμόρφωση χώρων ΤΚ Αγίου 
Κωνσταντίνου 1.000,00€ 

6 45-6261.003 Συντήρηση – επισκευή δημοτικού κοιμητηρίου Αγίου 
Κωνσταντίνου 1.000,00€ 

  Σύνολο 5.500,00€ 

 

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. 22/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 4274/23.03.2018 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: 

Α/Α Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ 

1 15-6261.003  Συντήρηση Ορυκτολογικού Μουσείου Καμάριζας 500,00€ 

2 20-6262.001 Εργασίες καθαρισμού ΔΕ Κερατέας 1.000,00€ 

3 20-6262.002 Εργασίες καθαρισμού ΔΕ Λαυρίου 1.000,00€ 

4 20-6262.003  Εργασίες καθαρισμού ΤΚ Αγίου Κωνσταντίνου 1.000,00€ 

5 30-6262.018 Συντήρηση & διαμόρφωση χώρων ΤΚ Αγίου 
Κωνσταντίνου 1.000,00€ 

6 45-6261.003 Συντήρηση – επισκευή δημοτικού κοιμητηρίου Αγίου 
Κωνσταντίνου 1.000,00€ 

  Σύνολο 5.500,00€ 
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ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας πινακίδων 

σήμανσης οδικής κυκλοφορίας 

Αρ. Απόφ.:62/2018 

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 πινακίδων σήμανσης οδικής κυκλοφορίας», 

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.3031/01.03.2018 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την 

ανάγκη προμήθειας πινακίδων σήμανσης. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 18/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα 

«προμήθεια πινακίδων σήμανσης οδικής κυκλοφορίας», προϋπολογισμού δαπάνης 3.075,20 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

18REQ002842008 2018 03 22. 

− Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, στον ΚΑ δαπανών 64-

7333.003 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

− την υπ’ αριθμ.3031/01.03.2018 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 18/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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αποφασίζει ομόφωνα  

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 3.075,20 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας πινακίδων 

σήμανσης οδικής κυκλοφορίας για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής. 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 3.075,20 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 64-7333.003 του προϋπολογισμό 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο 

«συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρα κτηρίου Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας» 

Αρ. Απόφ.:63/2018 

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 για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο ‘’συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρα 

κτηρίου Δημοτικού Καταστήματος 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/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: 12/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα 

«συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρα κτηρίου Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας», 

προϋπολογισμού δαπάνης 2.827,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, η οποία 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ0002822507 2018 03 19. 

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

6261.002 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,  
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− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. 12/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 2.827,20 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο  

«συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρα κτηρίου Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας». 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 2.827,20 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6261.002 του προϋπολογισμό 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.  

 

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

για τις ανάγκες του Δημοτικού Καταστήματος Λαυρίου 

Αρ. Απόφ.:64/2018 

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 σκίασης για τις ανάγκες του Δημοτικού 

Καταστήματος 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/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 άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ 114 Α/08.06.2006). 

− 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. 

− Το υπ’ αριθμ.4284/23.03.2018 πρωτογενές αίτημα Γραφείου Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά 

με την ανάγκη προμήθειας και τοποθέτησης ειδών σκίασης στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής. 

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

6261.001 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 
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Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 

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

− το υπ’ αριθμ. 4284/23.03.2018 πρωτογενές αίτημα Γραφείου Δημάρχου Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια ειδών, όπως αυτά αναφέρονται 

αναλυτικά στο αριθμ. πρωτ:4284/23.03.2018 πρωτογενές αίτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας. 

(β) την έγκριση της δαπάνης ποσού 881,19 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας ειδών σκίασης για 

την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Καταστήματος Λαυρεωτικής. 

(γ) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 881,19 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6261.001 του προϋπολογισμό 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.  

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με τα υπ’ αριθμ. πρωτ:2288 και 2289/15.02.2018 αιτήματα 

δικαστικού συμβιβασμού των κ.κ. Μαρίας Μαγιαλού και Μάριου Χαϊνταρλή 

Αρ. Απόφ.: 65/2018 

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 «λήψης απόφασης 

σχετικά με τα υπ’ αριθμ. πρωτ:2288 και 2289/15.02.2018 αιτήματα δικαστικού συμβιβασμού των κ.κ. 

Μαρίας Μαγιαλού και Μάριου Χαϊνταρλή», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

− Τις από 26 Ιανουαρίου 2018 και με αριθμ. πρωτ: 1571/02.02.2018 και 1572/02.02.2018 

τακτικές αγωγές αποζημιώσεως των δικηγόρων Μάριου Χαϊνταρλή και Μαρίας Μαγιαλού αντίστοιχα 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου με τις οποίες ζητούν την καταβολή ποσού 4.960,00 ευρώ, 

έκαστος,  νομιμοτόκως, για την παροχή νομικών υπηρεσιών που τους ανατέθηκαν από το Δήμο 

Λαυρεωτικής. 

− Την υπ’ αριθμ.29/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίσθηκε να μην 

καταθέσει ο Δήμος Λαυρεωτικής προτάσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου για την αντίκρουση 

της από 26.01.2018 αγωγής (ΓΑΚ:432/2018, ΕΑΚ: 3/2018) του δικηγόρου ΜΑΡΙΟΥ ΧΑΙΝΤΑΡΛΗ, καθώς 

και της από 26.01.2018 αγωγής (ΓΑΚ:435/2018, ΕΑΚ: 4/2018) της δικηγόρου ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΓΙΑΛΟΥ. 

− Τις αριθμ. πρωτ:  2288 και 2289/15.02.2018 αιτήσεις δικαστικού συμβιβασμού που 

υποβλήθηκαν από τους ενάγοντες  δικηγόρους κ.κ. Μαρία Μαγιαλού και Μάριο Χαϊνταρλή, με τις 

οποίες αιτούνται τη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς που σχετίζεται με τις ως άνω αγωγές με την 
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επικύρωση πρακτικού συμβιβασμού από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη και με τις οποίες παραιτούνται των 

τόκων και των δικαστικών εξόδων (συμψηφισμός δικαστικής δαπάνης) σε περίπτωση αποδοχής της 

πρότασης τους για συμβιβασμό. 

− Την αριθμ. πρωτ: 3576/09.03.2018 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, 

σχετικά με τις ανωτέρω αναφερόμενες αιτήσεις συμβιβασμού. 

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, μελέτησε το σχετικό φάκελο, έλαβε υπόψη: 

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

− τις  αριθμ. πρωτ: 1571/02.02.2018 και 1572/02.02.2018 τακτικές αγωγές αποζημιώσεως των 

δικηγόρων Μάριου Χαϊνταρλή και Μαρίας Μαγιαλού,  

− την υπ’ αριθμ.29/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− τις αριθμ. πρωτ:  2288 και 2289/15.02.2018 αιτήσεις δικαστικού συμβιβασμού, 

− την αριθμ. πρωτ: 3576/09.03.2018 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) κάνει δεκτές τις αριθμ. πρωτ:  2288 και 2289/15.02.2018 αιτήσεις δικαστικού συμβιβασμού των 

κ.κ. Μαρίας Μαγιαλού και Μάριου Χαϊνταρλή, με τις οποίες αιτούνται τη συμβιβαστική επίλυση 

διαφοράς που σχετίζεται με τις αριθμ. πρωτ: 1571/02.02.2018 και 1572/02.02.2018 τακτικές αγωγές 

αποζημιώσεως και με τις οποίες παραιτούνται των τόκων και των δικαστικών εξόδων και 

περιορίζονται στο κεφάλαιο της οφειλόμενής αξίωσής των με τον αναλογούντα ΦΠΑ 24%, συνολικού 

ποσού 4.960,00 ευρώ (4.000,00 ευρώ + 960,00 ευρώ) έκαστος. 

(β) παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα είτε στο Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτριο Λουκά 

του Ευαγγέλου, είτε στον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου (μεμονωμένα) Αλέξανδρο Τσώνο του 

Ηρακλή (ΔΣΑ 7179), να υπογράψει τα σχετικά πρακτικά συμβιβασμού τα οποία θα παρουσιασθούν 

και θα επικυρωθούν από το αρμόδιο δικαστήριο.  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας των 

πρακτικογράφων για το διάστημα από 01.07.2017 έως 31.12.2017 

Αρ. Απόφ.:66/2018 

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 τις αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας των πρακτικογράφων για το 

διάστημα από 01.07.2017 έως 31.12.2017», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
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υπ’ αριθμ. πρωτ: 3772/14.03.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία 

αναφέρονται τα ακόλουθα:  

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,  

Σύμφωνα με την  υπ΄ αρίθμ. 80/ 15-02-2018 Απόφαση Δημάρχου κατανεμήθηκε υπερωριακή εργασία 

στους Πρακτικογράφους για το διάστημα από 01/07/17 έως 31/12/2017  ως εξής: 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 951,20 € 

10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 600,40 € 

15-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 847,20 € 

15-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 142,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ  2.541,20 € 
           
 Δαπάνες που αφορούν αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες και 

τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 

158 του Ν.3463/06 ως υποχρεωτικές δαπάνες, παρόλο αυτά δεν αναλαμβάνονται εξ' ολοκλήρου στην 

αρχή του έτους. 

Η υποχρέωση αναλαμβάνεται όταν γεννάται η ανάγκη πρόσθετης εργασίας και η απόφαση εκδίδεται 

πριν από την συγκρότηση του σχετικού συνεργείου και την παροχή της πρόσθετης εργασίας. (παρ.4 

της ενότητας Β. της υπ' αριθμόν εγκυκλίου 2/99070/0026/23-12-2016 του Υπ. Οικονομικών) 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λαυρεωτικής όπως προβείτε στην έγκριση των ανωτέρω δαπανών όπως αναφέρονται στον ως άνω 

πίνακα προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθούν οι   αντίστοιχες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 

για να δεσμευθεί το αντίστοιχο ποσό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016. 

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 αρ. πρωτ: 3772/14.03.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthor-158-dapanes.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthor-158-dapanes.html
http://www.karagilanis.gr/images/site/epikairotita/egkyklios-2-99070-0026-2016-yp-oikonomikon.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/site/epikairotita/egkyklios-2-99070-0026-2016-yp-oikonomikon.pdf
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την έγκριση των δαπανών, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, προκειμένου στην 

συνέχεια να εκδοθούν οι αντίστοιχες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για να δεσμευθούν τα 

αντίστοιχα ποσά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016: 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 951,20 € 

10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 600,40 € 

15-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 847,20 € 

15-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 142,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ  2.541,20 € 
 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την τακτική αγωγή αποζημίωσης του κου Σπ. Ρώμα ενώπιον 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

Αρ. Απόφ.:67/2018 

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 «λήψης απόφασης 

σχετικά με την τακτική αγωγή αποζημίωσης του κου Σπ. Ρώμα ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στις 7 Μαρτίου 2018 και με αριθμ. πρωτ: 3404/07.03.2018 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η 

από 08.02.2018 τακτική αγωγή αποζημιώσεως του κου Σπυρίδωνα Ρώμα του Σταύρου ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητά την καταβολή ποσού 36.622,79 ευρώ, πλέον 

των νομίμων τόκων από την επομένη της έκδοσης ενός εκάστοτε τιμολογίου και δελτίου αποστολής 

– τιμολογίου μέχρις εξοφλήσεως, άλλως από της επιδόσεως της αγωγής και μέχρι ολοσχερούς 

εξοφλήσεως. 

Το ποσό αυτό αφορά την αμοιβή του ενάγοντος από τις εργασίες επισκευής οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής και από την πώληση των απαιτούμενων για την επισκευή τους 

ανταλλακτικών. 

Στην υπ’ αριθμ. πρωτ: 3530/09.03.2018 εισήγησή του, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου 

αναφέρει τα ακόλουθα: 

«…   Επειδή από τα στοιχεία που παραθέτει ο ενάγων  στην αγωγή του, επικαλείται συμμετοχή του 

αντιδημάρχου κ. Ηλία  Στουραϊτη  στην εκτέλεση των εργασιών και την παραλαβή τους,  απαιτείται  

να μου παρασχεθεί ενημέρωση  εγκαίρως, αλλά και στοιχεία  αντικρούσεως, ώστε  να μπορέσω  να  

χειρισθώ την  υπόθεση  προς όφελος  του  Δήμου.  
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        Για την περίπτωση τυχόν παραστάσεως και αντικρούσεως της ως άνω αγωγής, γνωστοποιώ ότι:  

        ...Μετά τις τροποποιήσεις  του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από 1/1/2016, για την εκδίκαση της 

εν λόγω αγωγής, δεν προβλέπεται προφορική διαδικασία στο ακροατήριο (εξέταση μαρτύρων κλπ), 

ούτε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναβολής εκδικάσεως της υποθέσεως , αλλ’ αντιθέτως 

υφίσταται υποχρέωση καταθέσεως φακέλλου με προτάσεις και στοιχεία, εντός προθεσμίας 100 

ημερών από της καταθέσεως στο δικαστήριο της αγωγής.  

Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση   μέχρι 31/5/2018 , αφού η αγωγή κατατέθηκε στις 20/2/2018.  

     Κατόπιν αυτών, για την ως άνω περίπτωση αντιδικίας, παρακαλώ όπως εγκαίρως (και πάντως το 

αργότερο μέχρι 30/4/2018 , ώστε να προλάβω να συντάξω προτάσεις και να εξετασθούν οι μάρτυρες 

με την προβλεπόμενη διαδικασία), να μου χορηγήσετε τα υπάρχοντα στοιχεία για την αντίκρουση της 

αγωγής  (άποψη επι της αγωγής,  μάρτυρα που μπορεί να υποστηρίξει την τυχόν αντίκρουση του 

Δήμου κοκ)…». 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ανέφερε ότι, όπως προκύπτει από την ανάγνωση της αγωγής, 

καθώς και από τα στοιχεία του Γραφείου Κίνησης πρόκειται για εργασίες οι οποίες έχουν πράγματι 

εκτελεστεί. Ο Δήμος Λαυρεωτικής παρέλαβε τα ανταλλακτικά και τις υπηρεσίες συντήρησης & 

επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, νομίμως υπογεγραμμένων των Δ.Α.- Τ. και των 

Τ.Π.Υ., επιβεβαιώνοντας την προσήκουσα παράδοση και παραλαβή αυτών, καθώς και το 

συμφωνηθέν τίμημά τους. 

Επειδή η Υπηρεσία δε διαθέτει κάποια αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να αντικρουσθεί η 

ουσιαστική βάση και τα πραγματικά περιστατικά όπως τα επικαλείται ο κος Ρώμας στην αγωγή του 

και πιθανολογείται η μη ευδοκίμηση άσκησης ενδίκων μέσων από το Δήμο, αφού τα ανωτέρω έχουν 

πράγματι εκτελεστεί, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να μην καταθέσει ο Δήμος προτάσεις για την 

αντίκρουση της αγωγής, εφόσον δεν υπάρχει λόγος αντιδικίας και προς αποφυγή περαιτέρω 

δικαστικών διενέξεων και καταβολής επιπρόσθετων δικαστικών εξόδων. 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 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 έπειτα από διαλογική 

συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

ο Δήμος Λαυρεωτικής να μην καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

για την αντίκρουση της από 8 Φεβρουαρίου 2018 αγωγής (ΓΑΚ:16434/2018, ΕΑΚ: 1669/2018) του κου 

Σπ. Ρώμα του Σταύρου. 

 

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

τοποθέτησης γυψοσανίδων σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Ε. Κερατέας 
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Αρ. Απόφ.:68/2018 

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 διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας και τοποθέτησης γυψοσανίδων σχολείων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Ε. 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/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: 3185/05.03.2018 υποβολή αιτήματος Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής 

σχετικά με την ανάγκη συντήρησης των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικής Ενότητας 

Κερατέας. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 8/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα 

«προμήθεια και τοποθέτηση γυψοσανίδων σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικής 

Ενότητας Κερατέας», προϋπολογισμού δαπάνης 3.286,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

24%, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ0002831083 2018 03 20. 

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

6261.004 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 3185/05.03.2018 υποβολή αιτήματος Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 8/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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αποφασίζει ομόφωνα  

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 3.286,00 ευρώ για την ανάθεση της προμήθειας και τοποθέτησης 

γυψοσανίδων σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικής Ενότητας Κερατέας. 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 3.286,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6261.004 του προϋπολογισμό 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο 

«εργασίες σιδηρουργικές 3ου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου» 

Αρ. Απόφ.:69/2018 

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 διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο ‘’εργασίες σιδηρουργικές 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/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: 3170/05.03.2018 υποβολή αιτήματος Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής 

σχετικά με την ανάγκη ανάθεσης σιδηρουργικών εργασιών για τη συντήρηση του 3ου Δημοτικού 

Σχολείου Λαυρίου. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 14/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «εργασίες 

σιδηρουργικές για τη συντήρηση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου», προϋπολογισμού δαπάνης 

3.224,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

18REQ002832113 2018 03 20. 

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

6261.004 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  
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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: 3170/05.03.2018 υποβολή αιτήματος Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 14/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 3.224,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «εργασίες 

σιδηρουργικές 3ου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου». 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 3.224,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6261.004 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο 

«εργασίες συντήρησης δημοτικών σχολείων Δ.Ε. Λαυρίου και Δ.Ε. Κερατέας» 

Αρ. Απόφ.:70/2018 

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 διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο ‘‘εργασίες συντήρησης δημοτικών 

σχολείων Δ.Ε. Λαυρίου και Δ.Ε. 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/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: 3170/05.03.2018 υποβολή αιτήματος Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής 

σχετικά με την ανάγκη ανάθεσης εργασιών συντήρησης του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Κερατέας 

και του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου. 
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− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 7/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «εργασίες 

συντήρησης δημοτικών σχολείων Δ.Ε. Λαυρίου και Δ.Ε. Κερατέας», προϋπολογισμού δαπάνης 

5.386,56 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

18REQ002819169 2018 03 19. 

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

6261.004 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 3170/05.03.2018 υποβολή αιτήματος Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 7/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 5.386,56 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «εργασίες 

συντήρησης δημοτικών σχολείων Δ.Ε. Λαυρίου και Δ.Ε. Κερατέας». 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 5.386,56 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6261.004 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.  

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 798,81 ευρώ για την πληρωμή της 

ΔΕΔΔΗΕ 

Αρ. Απόφ.:71/2018 

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 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 798,81 ευρώ για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 3513/09.03.2018 εισήγησή του, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ 

Εφαρμογών & Συγκοινωνιών, αιτείται την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής προς τη 

ΔΕΔΔΗΕ για τη χορήγηση νέας προσωρινής παροχής με Α.Π. 16417136 (σύνδεση στο δίκτυο μέσης 

ακινήτου στη διεύθυνση Πλατεία Ηρώων – Λαύριο). 

Η δαπάνη για τη χορήγηση της νέας παροχής ανέρχεται στο ποσό των 798,81 ευρώ, το οποίο θα 

πρέπει να καταβληθεί υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη κατασκευής του έργου. 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής ποσού 798,81 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.003 με τίτλο: «Φωταγώγηση 
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κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Λαυρεωτικής» και να ορίσει τον υπόλογο 

υπάλληλο στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του 

από 17.05.59 Β.Δ/τος 

− Την αριθμ. πρωτ: 3513/09.03.2018 εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών 

& Συγκοινωνιών  και το συνημμένο έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 798,81 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.003 με τίτλο: 

«Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Λαυρεωτικής» του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 και την έκδοση ισόποσου χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου, Λιούμη Ευάγγελου, ΤΕ4 

Ηλεκτρολόγου – Μηχανικού, με βαθμό Γ’, για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να γίνει η 

χορήγηση νέας προσωρινής παροχής με ΑΠ 16417136 για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης 

ακινήτου στη διεύθυνση Πλατεία Ηρώων - Λαύριο.  

Β. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 

27.06.2018. 

Γ. Η απόδοση των χρηματικού εντάλματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 

του από 17-5/15.6.1959 Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & 

Κοινοτήτων». 

 

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

υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 

Αρ. Απόφ.:72/2018 

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 υλικών για την υλοποίηση των δράσεων του 

προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας», 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.  
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− 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.3030/01.03.2018 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την 

ανάγκη προμήθειας υλικών για τη συντήρηση κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων στα πλαίσια 

υλοποίησης δράσεων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 10/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα 

«προμήθεια υλικών για την υλοποίηση δράσεων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας 

συντήρησης κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων», προϋπολογισμού δαπάνης 12.918,32 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

18REQ002866327 2018 03 27. 

− Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, στους ΚΑ δαπανών 64-

7332.001, 69-7331.001 και 69-7331.002 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 υπ’ αριθμ.3030/01.03.2018 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 10/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 12.918,32 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας υλικών για τη 

συντήρηση κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων του προγράμματος 

κοινωφελούς εργασίας. 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 64-7332.001, ποσού 1.978,32 

ευρώ σε βάρος του ΚΑ 69-7331.001 και ποσού 940,00 σε βάρος του ΚΑ 69-7331.002  του 

προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.  
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ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης ποσού 45.405,33 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 61-7336.001 του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018 (συνεχιζόμενη δαπάνη 

‘’συντήρηση η/μ εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής’’) 

Αρ. Απόφ.:73/2018 

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 67.915,18 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 61-7336.001 του προϋπολογισμού του 

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018 (συνεχιζόμενη δαπάνη ‘’συντήρηση η/μ εγκαταστάσεων 

Δημοτικού Σταδίου Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής’’)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα:  

 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' αριθμ 211/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με την οποία 

εγκρίθηκε η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης 

 την υπ. αριθ. 38/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση της μελέτης 

του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

 την υπ. αριθ. 109/2017 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λαυρεωτικής με θέμα ‘’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’’ 

 την υπ. αριθ. 147/2017 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λαυρεωτικής με θέμα «Έγκριση του 

πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου 

‘’Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής’’» 
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 την υπ. αριθ. 187/2017 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λαυρεωτικής με θέμα ‘’Έγκριση του 

πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου 

«Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής»’’ 

 την υπ’ αριθμ. πρωτ:15925/07.09.2017 σύμβαση ανάθεσης του έργου, ποσού 46.554,76 

ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 57.727,90 ευρώ, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

17SYMV001916588 

 την αριθμ. Α-446/2017 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης, η οποία ανετράπη με την Α-

1223/2017 ΑΑΥ 

 τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, στον ΚΑ δαπανών 61-

7336.001 

 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 

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:15925/07.09.2017 σύμβαση ανάθεσης του έργου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

την έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης ποσού 45.405,33 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 

61-7336.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, που 

αφορά το έργο «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής». 

 

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

ειδών χρωματοπωλείου Δ.Ε. Κερατέας και Δ.Ε. Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.:74/2018 

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 χρωμάτων και ειδών χρωματοπωλείου Δ.Ε. 

Κερατέας και Δ.Ε. 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 - 
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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 άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ 114 Α/08.06.2006). 

− 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. 

− Το υπ’ αριθμ.3029/01.03.2018 πρωτογενές αίτημα Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την 

ανάγκη προμήθειας χρωμάτων για τη συντήρηση κοινοχρήστων χώρων, σχολικών μονάδων, 

δημοτικών κτιρίων. 

− Την υπ’ αριθμ. 17/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «προμήθεια 

χρωμάτων και ειδών χρωματοπωλείου Δ.Ε. Κερατέας και Δ.Ε. Λαυρίου», προϋπολογισμού δαπάνης 

19.987,56 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

− Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, στους ΚΑ δαπανών 30-

6661.001 και 30-6661.002 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 άρθρου 209 του Ν.3463/2006 

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

− το υπ’ αριθμ. 3029/01.03.2018 πρωτογενές αίτημα Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 17/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 19.987,56 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας χρωμάτων και 

ειδών χρωματοπωλείου Δ.Ε. Κερατέας και Δ.Ε. Λαυρίου. 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6661.001 και ποσού 9.987,56 

ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6661.002 του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 

έτους 2018.  
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ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση της ετήσιας σύμβασης του 

πληροφοριακού συστήματος webCITIZENS Professional 

Αρ. Απόφ.:75/2018 

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 διάθεσης πίστωσης για την ανανέωση της ετήσιας σύμβασης του πληροφοριακού συστήματος 

webCITIZENS Professional», 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 άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ 114 Α/08.06.2006). 

− 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. 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 3386/07.03.2018 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Τεχνολογιών, 

Πληροφορικής & Επικοινωνιών σχετικά με την ανάγκη ανανέωσης της ετήσιας σύμβασης του 

πληροφοριακού συστήματος webCITIZENS Professional, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 

ΑΔΑΜ: 18REQ002854340. 

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

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

− τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 

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

− το υπ’ αριθμ. πρωτ: 3386/07.03.2018 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Τεχνολογιών, 

Πληροφορικής & Επικοινωνιών 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 27 από 40 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 4.898,00 ευρώ για την ανανέωση της ετήσιας σύμβασης του 

πληροφοριακού συστήματος webCITIZENS Professional. 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 4.898,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6266.001 του προϋπολογισμό 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.  

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ: 3336/07.03.2018 αίτηση αποζημίωσης της 

κας ΜΑΡΘΑΣ ΜΠΟΥΝΑ 

Αρ. Απόφ.:76/2018 

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 «λήψης απόφασης 

σχετικά με την αριθμ. πρωτ: 3336/07.03.2018 αίτηση αποζημίωσης της κας ΜΑΡΘΑΣ ΜΠΟΥΝΑ», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 3336/07.03.2018 αίτησή της, η κα ΜΑΡΘΑ ΜΠΟΥΝΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ, 

αιτείται την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη στο 

πόδι της από πτώση στο δρόμο έναντι του ΟΑΕΔ, επί της οδού Σμηναγού Κατσαρού στο Λαύριο, λόγω 

κακής κατασκευής  και συντήρησης του δρόμου και του πεζοδρομίου. 

Προς απόδειξη του αιτήματός της, η κα ΜΠΟΥΝΑ προσκόμισε την αριθμ.1484/06.03.2018 

απόδειξη παροχής υπηρεσιών ιατρικών και παρακλινικών εξετάσεων εξωτερικών ασθενών του 

Κέντρου Υγείας Λαυρίου, ποσού 2,88 ευρώ. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4071/2012 

και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο 

συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων 

(30.000,00) ευρώ και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την 

κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. 

Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου ότι σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς 

είναι πιθανό το ύψος της αποζημίωσης που θα κληθεί να καταβάλει ο Δήμος να είναι πολύ 

περισσότερο, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Επιπλέον, η επιλογή 

της συμβιβαστικής επίλυσης οδηγεί στην αποφυγή τυχόν δικαστικών εξόδων αλλά και περαιτέρω 

ταλαιπωρίας του πολίτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− την αριθμ. πρωτ:3336/07.03.2018 αίτηση της κας Μ. ΜΠΟΥΝΑ 
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και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση της υφιστάμενης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και 

της κας ΜΑΡΘΑΣ ΜΠΟΥΝΑ. 

Β. Ορίζει την αποζημίωση στο ποσό των 2,88 ευρώ. 

Γ. Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 

έτους 2018, στον Κ.Α. 00-6492, με τίτλο «δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων». 

 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 

κου Ιωάννη Συρίγου ενώπιον του Θ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών 

Αρ. Απόφ.:77/2018 

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 «ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του κου Ιωάννη Συρίγου ενώπιον του 

Θ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών». 

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

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

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

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

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

έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 

λόγω της ημερομηνίας εκδίκασης της υπόθεσης. 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: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 102 του Ν. 4483/2017 «…Οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών 

υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον 

των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή 

άσκησης ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την 

ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής 

δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπησή τους 

συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον 
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οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από 

πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 αντιστοίχως. Οι 

ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.» 

Ο Δημοτικό Σύμβουλος του Δήμου Λαυρεωτικής, κος Ιωάννης Συρίγος του Εμμανουήλ, με την 

από 21.03.2018 αίτησή του, ζητά την παροχή νομικής στήριξης κατά την εκδίκαση ποινικής υπόθεσης 

για υποβάθμιση του περιβάλλοντος στη θέση ‘’ΦΟΒΟΛΕΣ’’ του Δήμου Λαυρεωτικής κατά το έτος 2015  

(περίοδος 12.02.2015 έως 12.03.2015) και κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως εντεταλμένου 

Δημοτικού Συμβούλου, ενώπιον του Θ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 

30 Μαρτίου 2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, στο από 23.03.2018 έγγραφό του, αναφέρει ότι δεν 

δύναται να αναλάβει τη νομική κάλυψη του κου Ι. Συρίγου, αφενός λόγω του σύντομου χρονικού 

διαστήματος που  μεσολαβεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης και αφετέρου εξαιτίας της ύπαρξης 

και άλλης υποχρέωσης κατά την ίδια ημερομηνία.   

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, παρ.1, εδ ιε, περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής 

Επιτροπής «…Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή 

δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα 

συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία…». 

Επειδή, ο μοναδικός δικηγόρος με πάγια αντιμισθία αδυνατεί να αναλάβει το χειρισμό της 

υπόθεσης λόγω φόρτου εργασίας και επειδή το αίτημα του αιτούντος ρυθμίζεται από τις διατάξεις 

του άρθρου 244 του Ν.382/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4483/2017 και 

ισχύει, προτείνεται η ανάθεση του χειρισμού της υπόθεσης σε ιδιώτη δικηγόρο. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι θα 

πρέπει να αποφασίσουν σχετικά με το διορισμό άλλου δικηγόρου, επιλογής του αιτούντος, 

δεδομένου ότι η δίωξή του δεν ασκήθηκε λόγω καταγγελίας από μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής.  

Επιπλέον, ο κος Ι. Συρίγος ζήτησε, σε περίπτωση που αδυνατεί να τον εκπροσωπήσει ο 

Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, να αναλάβει το χειρισμό της υπόθεσής του, ο δικηγόρος Αθηνών 

Γεώργιος Ν. Κατσαμπέρης, η αμοιβή του οποίου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 269,36 ευρώ. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
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− Τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 

4483/2017 

− Την από 21.03.2018 αίτηση του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Λαυρεωτικής, κου Ιωάννη 

Συρίγου 

αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει τον ορισμό του δικηγόρου Γεωργίου Ν. Κατσαμπέρη, με έδρα στην Αθήνα. Λεωφ. 

Αλεξάνδρας 100, με ΑΦΜ 047705341, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, ως συνηγόρου υπεράσπισης για τη νομική 

στήριξη και εκπροσώπηση του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη Συρίγου, ενώπιον του Θ’ 

Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 30.03.2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή. 

Ορίζει την αμοιβή του στο συνολικό ποσό των 269,36 ευρώ. 

Διαθέτει πίστωση ποσού 269,36 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6111 του προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018 με τίτλο «αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».  

 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της 

προμήθειας υδραυλικών υλικών 3ου Δημοτικού Σχολείου Κερατέας 

Αρ. Απόφ.:78/2018 

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 θέμα εκτός ημερήσιας 

διάταξης περί «έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας 

υδραυλικών υλικών 3ου Δημοτικού Σχολείου Κερατέας». 

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

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

προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 

αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη 

είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από 

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

ψηφίσουν σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην 

ημερήσια διάταξη, προκειμένου να γίνει η διάθεση της πίστωσης για τη συγκεκριμένη προμήθεια. 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 

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 
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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: 3161/01.03.2018 υποβολή αιτήματος Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής 

σχετικά με την ανάγκη προμήθειας υδραυλικών υλικών για τη συντήρηση του 3ου Δημοτικού Σχολείου 

Κερατέας. 

− Την υπ’ αριθμ.21/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «προμήθεια 

υδραυλικών υλικών 3ου Δημοτικού Σχολείου Κερατέας», προϋπολογισμού δαπάνης 1.736,00 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

18REQ002867404 2018 03 27. 

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

6261.004 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 3161/01.03.2018 υποβολή αιτήματος Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής 

− την υπ’ αριθμ.21/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 1.736,00 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας υδραυλικών 

υλικών για τη συντήρηση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κερατέας. 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 1.736,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6261.004 του προϋπολογισμό 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.  

 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της 

προμήθειας ελαστικών μηχανημάτων – οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.:79/2018 
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Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας 

διάταξης περί «έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας 

ελαστικών μηχανημάτων – οχημάτων 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, προκειμένου να γίνει η διάθεση της πίστωσης, λόγω της μεγάλης ανάγκης να 

προμηθευτεί η Υπηρεσία καινούργια ελαστικά. 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 

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: 19/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα 

«προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων – οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018», 

προϋπολογισμού δαπάνης 4.523,52 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, η οποία 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ002865616 2018 03 27. 

− Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, στον ΚΑ δαπανών 20-

7135.001 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 
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Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

− την υπ’ αριθμ. 19/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 4.523,52 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας ελαστικών 

μηχανημάτων – οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018. 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 4.523,52 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7135.001 του προϋπολογισμό 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο 

«εργασίες καθαρισμού στην περιοχή ΧΑΡΑΚΑ και ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ» 

Αρ. Απόφ.:80/2018 

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 διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο ‘’εργασίες καθαρισμού στην περιοχή 

ΧΑΡΑΚΑ και ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ’’», 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: 23/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «εργασίες 

καθαρισμού στην περιοχή ΧΑΡΑΚΑ και ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ», προϋπολογισμού δαπάνης 1.860,00 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

18REQ0002869818 2018 03 27. 
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− Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, στους ΚΑ δαπανών 20-

6262.001 και 20-6262.002 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 υπ’ αριθμ. 23/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 1.860,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο  «εργασίες 

καθαρισμού στην περιοχή ΧΑΡΑΚΑ και ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ». 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 930,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6262.001 και ποσού 930,00 

ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6262.002 του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 

έτους 2018.  

 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της 

υπηρεσίας με τίτλο «συντήρηση και επισκευή κτιρίου Κέντρου Προσφύγων Λαυρίου» 

Αρ. Απόφ.:81/2018 

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 5ο θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας 

με τίτλο ‘’συντήρηση και επισκευή κτιρίου Κέντρου Προσφύγων Λαυρίου’’». 

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

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

προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 

αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη 

είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από 

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

ψηφίσουν σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην 

ημερήσια διάταξη, προκειμένου να γίνει η διάθεση της πίστωσης για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Τα 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να 

συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
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 Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος 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.22/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «συντήρηση και 

επισκευή Κέντρου Προσφύγων Λαυρίου», προϋπολογισμού δαπάνης 4.134,16 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

18REQ002869816 2018 03 27. 

− Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, στον ΚΑ δαπανών 15-

6261.001 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

− την υπ’ αριθμ.22/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 4.134,16 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο 

συντήρηση και επισκευή Κέντρου Προσφύγων Λαυρίου». 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 4.134,16 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6261.001 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.  
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ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της 

υπηρεσίας με τίτλο «εργασίες καθαρισμού οικισμού Λεγρενών Δημοτικής Ενότητας 

Λαυρεωτικής» 

Αρ. Απόφ.:82/2018 

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 6ο θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας 

με τίτλο ‘’εργασίες καθαρισμού οικισμού Λεγρενών Δημοτικής Ενότητας 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, προκειμένου να γίνει η διάθεση της πίστωσης για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. 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 

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: 4395/27.03.2018 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την 

ανάγκη καθαρισμού του οικισμού Λεγρενών ΔΕ Λαυρεωτικής. 

− Την υπ’ αριθμ.24/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «εργασίες 

καθαρισμού οικισμού Λεγρενών Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 
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1.860,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

18REQ002869813 2018 03 27. 

− Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, στον ΚΑ δαπανών 20-

6262.002 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 4395/27.03.2018 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ.24/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 1.860,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «εργασίες 

καθαρισμού οικισμού Λεγρενών Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής». 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 1.860,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6262.002 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.  

 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της 

προμήθειας κορνιζών 

Αρ. Απόφ.:83/2018 

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 θέμα εκτός ημερήσιας 

διάταξης περί «έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας 

κορνιζών». 

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

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

προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 

αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη 

είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από 

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

ψηφίσουν σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην 

ημερήσια διάταξη, προκειμένου να γίνει η διάθεση της πίστωσης για τη συγκεκριμένη προμήθεια. Τα 
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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 

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: 3033/01.03.2018 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Δημάρχου 

Λαυρεωτικής σχετικά με την ανάγκη προμήθειας κορνιζών, προϋπολογισμού δαπάνης 1.200,00 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

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

7133 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: 3033/01.03.2018 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Δημάρχου 

Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 1.200,00 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας κορνιζών για το 

τελάρωμα χειροποίητων έργων τέχνης. 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 1.200,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-7133 του προϋπολογισμό 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.  
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ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση της πραγματοποίησης των δαπανών, διάθεση και 

ψήφιση πιστώσεων για τις αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας του μονίμου και αορίστου 

χρόνου προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, για το μήνα Απρίλιο 2018 

Αρ. Απόφ.:84/2018 

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 θέμα εκτός ημερήσιας 

διάταξης περί «έγκρισης της πραγματοποίησης των δαπανών, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων για τις 

αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας του μονίμου και αορίστου χρόνου προσωπικού της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, για το μήνα Απρίλιο 2018». 

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

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

προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 

αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη 

είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από 

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

ψηφίσουν σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην 

ημερήσια διάταξη, προκειμένου να γίνει η διάθεση των πιστώσεων και να πληρωθούν οι υπερωρίες 

της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το 

συγκεκριμένο θέμα μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης. 

 Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 

08.03.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα 

ακόλουθα:  

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,  

Δαπάνες που αφορούν αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες και 

τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 

158 του Ν.3463/06  ως υποχρεωτικές δαπάνες, παρόλο αυτά δεν αναλαμβάνονται εξ' ολοκλήρου στην 

αρχή του έτους. 

Η υποχρέωση αναλαμβάνεται όταν γεννάται η ανάγκη πρόσθετης εργασίας και η απόφαση εκδίδεται 

πριν από την συγκρότηση του σχετικού συνεργείου και την παροχή της πρόσθετης εργασίας.(παρ.4 

της ενότητας Β. της υπ' αριθμόν εγκυκλίου 2/99070/0026/23-12-2016 του Υπ. Οικονομικών) 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λαυρεωτικής όπως προβείτε στην έγκριση των κατωτέρω δαπανών όπως αναφέρονται στον ως κάτω 

πίνακα προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθούν οι  αντίστοιχες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 

για να δεσμευθεί το αντίστοιχο ποσό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016. 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthor-158-dapanes.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthor-158-dapanes.html
http://www.karagilanis.gr/images/site/epikairotita/egkyklios-2-99070-0026-2016-yp-oikonomikon.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/site/epikairotita/egkyklios-2-99070-0026-2016-yp-oikonomikon.pdf
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Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Απριλίου 2018) 8.300,00 € 

20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Απριλίου 2018) 1.250,00 €  

                                                                            ΣΥΝΟΛΟΝ    9.550,00 € 
   

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 από 08.03.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

την έγκριση των δαπανών, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, προκειμένου στην 

συνέχεια να εκδοθούν οι αντίστοιχες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για να δεσμευθούν τα 

αντίστοιχα ποσά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016: 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Απριλίου 2018) 8.300,00 € 

20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Απριλίου 2018) 1.250,00 €  

                                                                            ΣΥΝΟΛΟΝ    9.550,00 € 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο Πρόεδρος  

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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