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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  8 η ς  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 15ης ΜΑΙΟΥ 2018 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 15 Μαΐου 2018 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 14:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 11.05.2018 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 5 

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

Αναστάσιος Αντωνίου, Ιωάννης Συρίγος 

Απόντα μέλη  : 2 

Κωνσταντίνος Λεβαντής, Ιωάννης Παρασκευής 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης ποσού 23.052,55 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6262.014 του 

προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 

Αρ. Απόφ.:106/2018 

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 23.052,55 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6262.014 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου 

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

6053/30.04.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

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

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

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

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

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

«1.α με την έναρξη του οικονομικού έτους, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως 

και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων κατά το μέρος 

που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2018.   
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β. Στην συνέχεια πρέπει να εκδοθούν οι αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την 

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

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

αναλήψεις ανατράπηκαν κατά τα ανωτέρω.  

γ. Περαιτέρω θα πρέπει να εκδοθούν και οι αποφάσεις για την ανάληψη ολόκληρου του 

ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων για τις σταθερές δαπάνες, τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και 

τις δαπάνες για μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 

9 του Π.Δ. 80/2016...» 

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

112666/39859/30.01.2018 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 20571/10.11.2017 υποβολή αιτήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Λαυρεωτικής, σχετικά με την ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες φύτευσης περιφερειακού δρόμου 

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

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

23.399,75 ευρώ 

Την  υπ’ αριθμ.360/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε η 

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

όρων διακήρυξης του διαγωνισμού 

Την υπ’ αριθμ. 776/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 23.399,75 ευρώ και την 

υπ΄αριθμ.1383/2017 απόφαση ανατροπής λόγω λήξης οικονομικού έτους 

Την υπ’ αριθμ.98/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η κατακύρωση του 

συνοπτικού διαγωνισμού 

Εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή 

την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 35-6262.014 του 

προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018.» 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 6053/30.04.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  
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την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης ποσού 23.052,55 σε βάρος του ΚΑ 35-

6262.014 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 για την υπηρεσία «εργασίες 

φύτευσης περιφερειακού δρόμου Κερατέας». 

 

ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης ποσού 23.224,41 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6262.013 του 

προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 

Αρ. Απόφ.:107/2018 

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 23.224,41 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6262.013 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου 

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

6052/30.04.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

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

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

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

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

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

«1.α με την έναρξη του οικονομικού έτους, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως 

και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων κατά το μέρος 

που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2018.   

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

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

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

αναλήψεις ανατράπηκαν κατά τα ανωτέρω.  

γ. Περαιτέρω θα πρέπει να εκδοθούν και οι αποφάσεις για την ανάληψη ολόκληρου του 

ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων για τις σταθερές δαπάνες, τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και 

τις δαπάνες για μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 

9 του Π.Δ. 80/2016...» 

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

112666/39859/30.01.2018 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

Την  υπ’ αριθμ. πρωτ: 20573/10.11.2017 υποβολή αιτήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Λαυρεωτικής, σχετικά με την ανάθεση της υπηρεσίας «Ανάπλαση εισόδου Λαυρίου», η οποία 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ002244866 
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Την αριθμ.116/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 

23.399,75 ευρώ 

Την υπ’ αριθμ.361/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε η 

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

διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 

Την υπ’ αριθμ. 794/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 23.942,70 ευρώ και την 

υπ΄αριθμ.1391/2017 απόφαση ανατροπής λόγω λήξης οικονομικού έτους 

Την υπ’ αριθμ.53/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η κατακύρωση του 

συνοπτικού διαγωνισμού 

Εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή 

την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 35-6262.013 του 

προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018.» 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 6052/30.04.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης ποσού 23.224,41 σε βάρος του ΚΑ 35-

6262.013 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 για την υπηρεσία «ανάπλαση 

εισόδου Λαυρίου». 

 

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

μονίμου και αορίστου χρόνου προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 

για το μήνα Μάϊο 2018 

Αρ. Απόφ.:108/2018 

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 τις αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας του μονίμου και αορίστου 

χρόνου προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το μήνα Μάϊο 2018», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 6003/30.04.2018 εισήγηση 

της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,  
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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. 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Μαΐου 2018) 7.620,00 € 

20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Μαΐου 2018) 1.150,00 €  

                                                                            ΣΥΝΟΛΟ   8.770,00 € 
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’ αριθμ. πρωτ: 6003/30.04.2018 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 Μαΐου 2018) 7.620,00 € 

20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Μαΐου 2018) 1.150,00 €  

                                                                            ΣΥΝΟΛΟ   8.770,00 € 

 

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

μονίμου προσωπικού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του προσωπικού αορίστου 

χρόνου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για το μήνα Μάϊο 2018 

Αρ. Απόφ.:109/2018 

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 για τις αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας του μονίμου προσωπικού της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών και του προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών για το μήνα Μάϊο 2018», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ 

αριθμ. πρωτ: 6005/30.04.2018 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 Μαΐου 2018) 500,00 € 

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

100,00 € 

                                                                             ΣΥΝΟΛΟ    600,00 € 

                   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. 

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: 6005/30.04.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

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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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 Μαΐου 2018) 500,00 € 

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

100,00 € 

                                                                             ΣΥΝΟΛΟ    600,00 € 

 

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

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

Μάϊο 2018 

Αρ. Απόφ.:110/2018 

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 τις αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας του μονίμου και αορίστου 

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

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 6001/30.04.2018 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 Μαΐου 2018) 590,00 € 

30-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Μαΐου 2018) 207,40 €  

                                                                            ΣΥΝΟΛΟ    797,40 € 

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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                   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 υπ’ αριθμ. πρωτ: 6001/30.04.2018 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 Μαΐου 2018) 590,00 € 

30-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Μαΐου 2018) 207,40 €  

                                                                            ΣΥΝΟΛΟ    797,40 € 
 

ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων σε βάρος των ΚΑ 35-6693.001 και 35-6693.002 του προϋπολογισμού 

εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018 

Αρ. Απόφ.:111/2018 

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 σε βάρος των ΚΑ 35-6693.001 και 35-6693.002 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου 

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

6596/11.05.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

«Έχοντας υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή 

έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του 
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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.440/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η διάθεση της 

πίστωσης ποσού 2.310,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6693.001 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, 

 την αριθμ. Α-913/2017 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης, η οποία ανετράπη με την Α-

1472/2017 ΑΑΥ, 

 την υπ’ αριθμ.968/2017 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε η ανάθεση της 

προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους ΔΕ Λαυρίου έναντι του 

ποσού των 2.243,00 ευρώ, 

 την υπ’ αριθμ.439/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η διάθεση της 

πίστωσης ποσού 2.310,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6693.002 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, 

 την αριθμ. Α-912/2017 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης, η οποία ανετράπη με την Α-

1471/2017 ΑΑΥ, 

 την υπ’ αριθμ.969/2017 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε η ανάθεση της 

προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους ΔΕ Κερατέας, έναντι 

του ποσού των 2.268,30 ευρώ, 

 τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, στους ΚΑ δαπανών 35-

6693.001 και 35-6693.002, 

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

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

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

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

εισηγούμαστε 

την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 

δαπανών 35-6693.001 και ποσού 2.268,30 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6693.002 του προϋπολογισμού 

του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.» 
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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. πρωτ: 6052/30.04.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-

6693.001 και ποσού 2.268,30 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6693.002 του προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας της 

υπαλλήλου αορίστου χρόνου Αικατερίνης Βαμβακούλα για το μήνα Μάϊο 2018 

Αρ. Απόφ.:112/2018 

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 αποζημίωση υπερωριακής εργασίας της υπαλλήλου αορίστου χρόνου 

Αικατερίνης Βαμβακούλα για το μήνα Μάϊο 2018», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 6524/09.05.2018 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 

15-6022 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Βαμβακούλα 
Αικατερίνη Μηνός Μαΐου 2018) 

100,00 € 

                                                                            ΣΥΝΟΛΟ 100,00 € 

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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                   Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λαυρεωτικής όπως προβείτε στην έγκριση της ανωτέρω δαπάνης όπως αναφέρεται στον ως άνω 

πίνακα προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθεί η αντίστοιχη Απόφαση 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 υπ’ αριθμ. πρωτ: 6524/09.05.2018 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 

15-6022 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Βαμβακούλα 
Αικατερίνη Μηνός Μαΐου 2018) 

100,00 € 

                                                                            ΣΥΝΟΛΟ 100,00 € 

 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 9Α/2018 που εκδόθηκε 

με την υπ’ αριθμ.16/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.:113/2018 

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 «απόδοσης 

λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 9Α/2018  που εκδόθηκε με την αριθμ. 16/2018 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 6440/08.05.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ.16/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής έγινε η 

διάθεση της πίστωσης ποσού 500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 με τίτλο: «ταχυδρομικά τέλη» 

του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2018, για την αποστολή αλληλογραφίας 

για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής μέσω ΕΛΤΑ. 
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Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος ο 

υπάλληλος του Δήμου, Λουκάς Μαργώνης, ΥΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών.  

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την 

κίνηση της πληρωμής και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 394,44 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 105,56 ευρώ 

επεστράφη με το γραμμάτιο είσπραξης 308/08.05.2018. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου 

της διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού.» 

Η Οικονομική Επιτροπή 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

− του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 Β.Δ/τος 

− την υπ’ αριθμ.16/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ: 6440/08.05.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 9Α/2018, έτσι όπως 

υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία 

επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Λουκά Μαργώνη, από υπόλογο του ποσού 

που του είχε διατεθεί για την αποστολή αλληλογραφίας μέσω ΕΛΤΑ. 

 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 16Α/2018 που εκδόθηκε 

με την υπ’ αριθμ.50/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.:114/2018 

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 «απόδοσης 

λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 16Α/2018  που εκδόθηκε με την αριθμ. 50/2018 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 6439/08.05.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ.50/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής έγινε η 

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

βάρος του ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, 

για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού για τα απορριμματοφόρα και λοιπά 

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

υπάλληλος του Δήμου, Κωνσταντίνος Καραμπάτσος, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρ/κων. 

 Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την 

κίνηση της πληρωμής και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 7.000,00 ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου 

της διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού.» 

Η Οικονομική Επιτροπή 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

− του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 Β.Δ/τος 

− την υπ’ αριθμ.50/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ: 6439/08.05.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 16Α/2018, έτσι όπως 

υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία 

επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνο Καραμπάτσο, από υπόλογο του 

ποσού που του είχε διατεθεί για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού για τα 

απορριμματοφόρα και λοιπά οχήματα του Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής των υπάλληλων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

Αικατερίνης Ντελή και Σταματίνας Σκλέπα σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «τα βήματα 

υποβολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών edge.gr (ΟΠΣ ΠΔΕ) και η υποχρεωτική 

εφαρμογή από 02.02.2018 

Αρ. Απόφ.:115/2018 

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 

συμμετοχής των υπάλληλων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Αικατερίνης Ντελή και 

Σταματίνας Σκλέπα σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «τα βήματα υποβολής και διαχείρισης 

ηλεκτρονικών πληρωμών edge.gr (ΟΠΣ ΠΔΕ) και η υποχρεωτική εφαρμογή από 02.02.2018», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Η εταιρεία Project Training & Consulting Ltd – Διοργάνωση Σεμιναρίων – Σύμβουλοι 

Επιχειρήσεων, διοργανώνει στις 8 Ιουνίου 2018 επίκαιρη ημερίδα με θέμα ‘’τα βήματα υποβολής και 
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διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών edge.gr (ΟΠΣ ΠΔΕ) και η υποχρεωτική εφαρμογή από 

02.02.2018 – Ποιες είναι οι αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη εφαρμογή e-pde.gr’’. 

Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι: 

 Περιήγηση στις νέες οθόνες της Εφαρμογής 

 Υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης των Συλλογικών Αποφάσεων προς ΔΔΕ και Εντολών 

κατανομής σε έργα προς την ΤτΕ για το Εθνικό και το Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος που δεν 

προβλεπόταν ηλεκτρονική υποβολή στο υφιστάμενο ΟΠΣ-ΠΔΕ 

 Περιγραφή και αρμοδιότητες  ρόλων (Διαχειριστών Οφειλών και Υπεύθυνων Λογαριασμών) 

 Κεντρικές Επιλογές 

 Δημιουργία αίτησης νέου Χρήστη 

 Ενεργοποίηση Τoken 

 Αλλαγή Συνθηματικού Εισόδου 

 Αλλαγή Συνθηματικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής 

 Πληρωμές 

 Διαχείριση Νέων Αιτήσεων Χρηστών από τους Διαχειριστές Οφειλών 

 Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών (Υπεύθυνος Λογαριασμού) 

 Διαχείριση Παραστατικών / Πληρωμών / εκτυπώσεων 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε οικονομικούς υπόλογους, στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών, στελέχη 

Ταμειακής Υπηρεσίας, όσους έχουν στην ευθύνη τους θέματα ηλεκτρονικών πληρωμών. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 

πρωτ: 4642/30.03.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με την οποία αιτείται την 

έγκριση της συμμετοχής των υπαλλήλων Αικατερίνης Ντελή και Σταματίνας Σκλέπα στην ημερίδα. 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

ανά άτομο και  θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2018, με τίτλο «δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού». 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έχοντας υπόψη: 

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

- Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 

- Τη θεματολογία της ημερίδας 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 4642/30.03.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Αικατερίνης 

Ντελή και Σταματίνας Σκλέπα, σε ημερίδα με θέμα: «τα βήματα υποβολής και διαχείρισης 
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ηλεκτρονικών πληρωμών edge.gr (ΟΠΣ ΠΔΕ) και η υποχρεωτική εφαρμογή από 02.02.2018 – Ποιες 

είναι οι αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη εφαρμογή e-pde.gr», η οποία διοργανώνεται από την 

εταιρεία  Project Training & Consulting Ltd – Διοργάνωση Σεμιναρίων – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, στις 

8 Ιουνίου 2018, στην Αθήνα. 

Β. Η δαπάνη, ποσού 400,00 ευρώ, θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018. 

Γ. Ο Ανάδοχος για την είσπραξη της πληρωμής, θα εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς το 

Δήμο Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1 , Λαύριο, ΑΦΜ: 998292246, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου). 

 

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

σχεδίων, έγχρωμων φωτοτυπιών και λοιπών για τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.:116/2018 

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 φωτοτυπιών σχεδίων, έγχρωμων 

φωτοτυπιών και λοιπών για τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

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

Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να 

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

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

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

145Α/2016). 

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

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

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

οποίο επικυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 6071/30.04.2018 υποβολή αιτήματος Γραφείου Δημάρχου σχετικά με 

την ανάγκη προμήθειας φωτοτυπιών σχεδίων, έγχρωμων φωτοτυπιών και λοιπών για τις ανάγκες 

του Δήμου Λαυρεωτικής, προϋπολογισμού δαπάνης 1.071,75 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24%. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 
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− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,  

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

− την αριθμ. πρωτ: 6071/30.04.2018 υποβολή αιτήματος Γραφείου Δημάρχου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 1.071,75 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας φωτοτυπιών 

σχεδίων, έγχρωμων φωτοτυπιών και λοιπών για τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής. 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 1.071,75 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6613 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.  

 

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

κλειδαριών για τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.:117/2018 

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 κλειδιών και κλειδαριών για τις ανάγκες του 

Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

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

Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να 

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

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

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

145Α/2016). 

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

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

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

οποίο επικυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 6337/07.05.2018 υποβολή αιτήματος Γραφείου Δημάρχου σχετικά με 

την ανάγκη προμήθειας κλειδιών και κλειδαριών για τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής, 

προϋπολογισμού δαπάνης 1.220,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

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 αριθμ. πρωτ: 6337/07.05.2018 υποβολή αιτήματος Γραφείου Δημάρχου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 1.220,00 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας κλειδιών και 

κλειδαριών για τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής. 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 1.220,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6495.001 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.  

 

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

τις ανάγκες των εξωτερικών συνεργείων της Υπηρεσίας Πρασίνου  

Αρ. Απόφ.:118/2018 

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 εξοπλισμού για τις ανάγκες των εξωτερικών 

συνεργείων της Υπηρεσίας Πρασίνου», 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: 6329/07.05.2018 υποβολή αιτήματος Αντιδημάρχου σχετικά με την 

προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των εξωτερικών συνεργείων της Υπηρεσίας Πρασίνου του 

Δήμου Λαυρεωτικής, προϋπολογισμού δαπάνης 1.284,64 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

24%, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ003046190 2018 05 07. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 
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− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,  

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

− την αριθμ. πρωτ: 6329/07.05.2018 υποβολή αιτήματος Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 1.284,64 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας εξοπλισμού για 

τις ανάγκες των εξωτερικών συνεργείων της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Λαυρεωτικής. 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 1.284,64 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-7135.001 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.  

 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 143/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαυρεωτικής σχετικά με τον τρόπο καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018 

Αρ. Απόφ.:119/2018 

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 «συμπλήρωσης – τροποποίησης 

της υπ’ αριθμ. 143/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής σχετικά με τον τρόπο 

καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 6248/04.05.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 Β.Δ. 24/09-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του Ν.3254/2004 επιτρέπεται η υπέρ 

Δήμου επιβολή τέλους εις βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή πρόσκαιρα πεζοδρόμια, οδούς, 

πλατείες και εν γένει κοινόχρηστους χώρους και το υπέδαφος αυτών. Με την παρ. 3 των ίδιων 

διατάξεων το τέλος ορίζεται ετήσιο κατά τετρ. μέτρο δι’ αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν 

εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1 εδ. ζ Ν. 3852/2010). 

Έτσι, με την υπ΄αριθμ. 143/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίσθηκαν τα τέλη χρήσεως 

κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018, για την οποία υπήρξε η με αριθμό 84016/29916/19-10-2017 

έγκριση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

Επίσης, οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπουν ότι σε κάθε περίπτωση το αναλογούν τέλος 

καταβάλλεται είτε μετρητοίς είτε με ισόποση εγγυητική επιστολή της οποίας ο τύπος θα καθορίζεται 

με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο προ της παράδοσης 

της άδειας χρήσης αναγραφόμενου επ' αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης ή της 

εγγυητικής επιστολής. 

Με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50 του 

Ν.4257/2014, «μπορεί να προβλέπεται η καταβολή του αναλογούντος τέλους εντός του έτους σε 

ισόποσες δόσεις χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον 
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υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας μέρος του τέλους. Με την απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου καθορίζεται το ποσοστό του ετήσιου τέλους που πρέπει να καταβληθεί προ της 

χορήγησης της άδειας, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το τριάντα 

τοις εκατό (30%) της οφειλής και ο αριθμός των δόσεων για την εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού. 

Η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσόμενων προθεσμιών, 

αναγραφόμενης επί αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης που αντιστοιχεί στο ποσό που 

καταβλήθηκε προ της χορήγησής της, του αριθμού των δόσεων που απομένουν προς εξόφληση και 

των προθεσμιών καταβολής τους. Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των 

δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και 

αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις 

δεν επιστρέφονται. Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται 

από το δήμο, αναγραφόμενων επί αυτής των αριθμών των σχετικών γραμματίων είσπραξης.» 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Υπηρεσία προτείνει να δοθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους προς 

κατάληψη και χρήση κοινοχρήστου χώρου η δυνατότητα καταβολής ποσοστού τριάντα τοις εκατό 

(30%) προ της χορήγησης άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου και το υπόλοιπο σε τέσσερις (4) 

μηνιαίες ισόποσες δόσεις. 

Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται από το δήμο, 

αναγραφομένων επί αυτής των αριθμών των σχετικών γραμματίων είσπραξης. 

Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και 

χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου 

χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.» 

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 13 παρ. 3 Β.Δ. 24/09-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 3 του Ν. 1080/80 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του Ν.3254/2004,  

− την υπ’ αριθμ. 143/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 6248/04.05.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής τη συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 

143/2017 απόφασής του με θέμα «καθορισμός τελών συντελεστών κοινοχρήστων χώρων Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018», ως κάτωθι: 
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«Η καταβολή των τελών κοινοχρήστων χώρων για το σύνολο της οφειλής να πραγματοποιείται σε 

ισόποσες δόσεις, χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, 

προ της παράδοσης της άδειας, ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του τέλους. Η εξόφληση του 

υπολειπόμενου ποσού θα γίνει σε τέσσερις (4) μηνιαίες ισόποσες δόσεις και όχι πέραν του 

οικονομικού έτους που αφορά η άδεια. 

Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται από το Δήμο, 

αναγραφομένων επί αυτής των αριθμών των σχετικών γραμματίων είσπραξης. 

Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και 

χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου 

χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται.» 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού 

για τη διενέργεια της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των 

αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ & ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.:120/2018 

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 των 

πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια της προμήθειας ειδών 

καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ 

‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ & ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 294/08.02.2018 υποβολή αιτήματος του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής, με θέμα «υποβολή πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας 

για τις ανάγκες των δομών: Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου & Κερατέας, ΚΑΠΗ 

Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου & Κερατέας, ΚΗΦΗ Κερατέας, Βοήθεια στο Σπίτι Λαυρίου Διοικητικές 

Υπηρεσίες του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ του Δήμου Λαυρεωτικής» (ΑΔΑΜ: 18REQ002719789) 

2. Την υπ’ αριθμ.36/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας 

για τις δομές του Νομικού Προσώπου 

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 142/12.02.2018 υποβολή αιτήματος του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις ανάγκες των δομών του 

(ΑΔΑΜ: 18REQ002679158) 

4. Την υπ’ αριθμ.  37/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας 

των δομών του Νομικού Προσώπου  
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5. Την αριθμ. πρωτ: 1273/26.01.2018 υποβολή αιτήματος του Τμήματος Προϋπολογισμού 

Λογιστηρίου & Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής με θέμα «υποβολή αιτήματος για τη διενέργεια 

προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 

Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ: 18REQ002609012) 

6. Την υπ’ αρθμ.45/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής περί διάθεσης 

περί διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 

για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής 

7. Την υπ’ αριθμ. 8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής περί 

«συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018» 

8. Την αριθμ.6/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 

δαπάνης 74.262,47  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 

9. Την υπ’ αριθμ.54/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

έγινε η έγκριση της αριθμ.6/2018 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού 

10. Την υπ’ αριθμ. 175/2018 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με τη διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισμού. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ολόκληρη η 
διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC002861384. Περίληψη της 

διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: ΩΝΕΨΩΛ1-Θ5Χ)  και στην εφημερίδα 

«ΕΒΔΟΜΗ». Επίσης, τα τεύχη του διαγωνισμού αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr. Ως ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίστηκε η 10 Απριλίου 

2018. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το πρακτικό Νο1, σχετικά με την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, το οποίο διαβίβασε προς την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Λαυρεωτικής, με το αριθμ. πρωτ: 5994/30.04.2018 έγγραφό της και το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» & «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 (ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 

 
Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 27 Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 12:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να διενεργήσει το συνοπτικό διαγωνισμό 
που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.175 και με αρ. πρωτ:4285/23.03.2018 Διακήρυξη Δημάρχου 
Λαυρεωτικής σχετικά με την προμήθεια του θέματος. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κατωτέρω υπάλληλοι: 
1. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών, πρόεδρος της Επιτροπής 
2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 
3. Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού  

http://www.lavreotiki.gr/
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Περίληψη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε, κατά τα νόμιμα, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: 
ΩΝΕΨΩΛ1-Θ5Χ, στην εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ» και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Δημοτικού Καταστήματος Λαυρεωτικής. 

Ολόκληρη η διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC002861384, στις 26 
Μαρτίου 2018, ενώ τα τεύχη του διαγωνισμού αναρτήθηκαν και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Λαυρεωτικής «lavreotiki.gr». 

Η Επιτροπή προέβη στην παραλαβή των φακέλων των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους, οι 
οποίοι  είχαν κατατεθεί  στο γραφείο Πρωτοκόλλου. Οι φάκελοι μονογράφησαν και αριθμήθηκαν.  

Στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έλαβαν μέρος οι κατωτέρω ενδιαφερόμενοι 
προμηθευτές: 
1. DOMI VIVENS   ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε, με έδρα στην Ορεστιάδα, ΒΙ.ΠΕ Βύσσας, με ΑΦΜ 

081308853, Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας, με αρ. πρωτ. κατάθεσης προσφοράς 4892/04.04.2018  
2. ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε με έδρα στην Σίνδο , ΒΙ.ΠΕ Σίνδου,  με ΑΦΜ 997993920, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, με 

αρ. πρωτ. κατάθεσης προσφοράς 4942/10.04.2018  
3. GLASS CLEANING, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ, με έδρα στην 

Θεσσαλονίκη,  Κ Σχολάρι Θεσ/νίκης, με ΑΦΜ 094343647, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, με αρ. πρωτ. 
κατάθεσης προσφοράς 4943/10.04.2018  

4. DAILY FRESH ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΚΕ, με έδρα στην Ελευσίνα, οδός Ελ 
Βενιζέλου 47, με ΑΦΜ 800713272, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, με αρ. πρωτ. κατάθεσης προσφοράς 
4946/10.04.2018.  

5. MARATHON ΜΑΤ 1, ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ   ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, με έδρα στην Μεταμόρφωση Γ. Παπανδρέου 
119, με ΑΦΜ 800792295, Δ.Ο.Υ. Ν.Ιωνίας, με αρ. πρωτ. κατάθεσης προσφοράς 4955/10.04.2018.  

6. Ανδρέας Αλ. Σκουριάς, με έδρα στα Βριλήσσσια Αττικής, οδός Θερμοπυλών 35, με ΑΦΜ 
031275077, Δ.Ο.Υ.  Χαϊδαρίου, με αρ. πρωτ. κατάθεσης προσφοράς 4960/10.04.2018. 

7. DIARCO CHEM, ΔΙΑΡΕΜΕ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε., ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 
– ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ, με έδρα στο Σκαραμαγκά, οδός Φωτοπούλου 9, με ΑΦΜ 093616564, Δ.Ο.Υ. 
Αιγάλεω – Χαϊδαρίου, με αρ. πρωτ. κατάθεσης προσφοράς 4965/10.04.2018. 

Αφού πέρασε η ώρα λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών (ώρα 12:00), η 
Επιτροπή δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτός άλλος ενδιαφερόμενος και κήρυξε το τέλος της 
διαδικασίας επίδοσης προσφορών. 

Η Επιτροπή, ακολούθως, διαπίστωσε ότι οι προσφορές υποβλήθηκαν σε φάκελο καλά 
σφραγισμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ 175/2018 διακήρυξη και στο άρθρο 92 του 
Ν.4412/2016 και προχώρησε στην αποσφράγιση τους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά 
τους τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»  
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

Ειδικότερα, ανά ομάδα κατατέθηκε προσφορά από τους ακόλουθους ενδιαφερόμενους 
προμηθευτές: 

 
ΟΜΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

1 ΔΗΜΟΣ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

1. DOMI VIVENS 
2. ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε 
3. GLASS CLEANING 
4. DAILY FRESH 
5. MARATHON ΜΑΤ 1 
6. Ανδρέας Αλ. Σκουριάς 
7. DIARCO CHEM 

2 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ» 

1. GLASS CLEANING 
2. DAILY FRESH 
3. MARATHON ΜΑΤ 1 
4. Ανδρέας Αλ. Σκουριάς 
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5. DIARCO CHEM 

3 Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» 

1. GLASS CLEANING 
2. DAILY FRESH 
3. MARATHON ΜΑΤ 1 
4. Ανδρέας Αλ. Σκουριάς 
5. DIARCO CHEM 

 
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και προκειμένου 

η Επιτροπή να προβεί στη σωστή αξιολόγηση αυτών, απέστειλε προς τους οικονομικούς φορείς που 
έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, το υπ΄αρ. πρωτ. 5031/11.04.2018 έγγραφο σχετικά με την  προσκόμιση 
συμπληρωματικά καταλόγου προσφερόμενων ειδών στον οποίο να φαίνονται αναλυτικά τα 
εργοστάσια παραγωγής των προϊόντων ή το εμπορικό σήμα τους, για τα απολυμαντικά και τα 
κρεμοσάπουνα αντίγραφα γνωστοποίησης της κυκλοφορίας τους από τον ΕΟΦ και για τα εντομοκτόνα 
έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

Όλοι οι  οικονομικοί φορείς ανταποκρίθηκαν εμπρόθεσμα και κατέθεσαν τα συμπληρωματικά 
στοιχεία που τους ζητήθηκαν.  
Μετά τον έλεγχο όλων των  Τεχνικών προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε  τα κατωτέρω: 
Ο οικονομικός φορέας DOMI VIVENS: ανταποκρίθηκε στο υπ’αρ 5031/11.4.2018 έγγραφο της 
Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων για την αξιολόγηση 
της προσφοράς του. 
Η τεχνική προσφορά είναι πλήρης, γίνεται δεκτή και μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του 
διαγωνισμού. 
 
Ο οικονομικός φορέας ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε : ανταποκρίθηκε στο υπ’αρ 5031/11.4.2018 έγγραφο της Επιτροπής 
Διαγωνισμού σχετικά με την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων για την αξιολόγηση της 
προσφοράς του. Προσκόμισε δελτία δεδομένων ασφαλείας των προσφερόμενων προϊόντων που δεν 
αποτελούν τα απαιτούμενα για τα  προσφερόμενα απολυμαντικά και τα κρεμοσάπουνα αντίγραφα 
γνωστοποίησης της κυκλοφορίας τους από τον ΕΟΦ και για τα προσφερόμενα εντομοκτόνα έγκριση 
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.  
Για τους λόγους αυτούς  η Προσφορά του θεωρείται ελλιπής και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
Ο οικονομικός φορέας GLASS CLEANING:  ανταποκρίθηκε στο υπ’αρ 5031/11.4.2018 έγγραφο της 
Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων για την αξιολόγηση 
της προσφοράς του. Στο ΤΕΥΔ που είχε καταθέσει, στην αναφορά των τμημάτων για τα οποία ο 
οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλλει προσφορά, δεν έχει αναφέρει την υποομάδα Β4 η οποία 
όμως συμπεριλαμβάνεται στην Τεχνική Προσφορά του. Κατόπιν αιτήματος διευκρινήσεως από την 
επιτροπή ο Οικονομικός φορέας προσκόμισε υπεύθυνη δήλωση στην οποία  δηλώνει ότι εκ 
παραδρομής δεν αναγράφηκε η υποομάδα  Β4 της ομάδας 2.  
Επομένως η τεχνική προσφορά είναι πλήρης, γίνεται δεκτή και μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο 
στάδιο του διαγωνισμού. 
 
Ο οικονομικός φορέας DAILY FRESH: ανταποκρίθηκε στο υπ’αρ 5031/11.4.2018 έγγραφο της 
Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων για την αξιολόγηση 
της προσφοράς του.    
Η τεχνική προσφορά είναι πλήρης, γίνεται δεκτή και μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του 
διαγωνισμού. 
 
Ο οικονομικός φορέας MARATHON ΜΑΤ 1: ανταποκρίθηκε στο υπ’αρ 5031/11.4.2018 έγγραφο της 
Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων για την αξιολόγηση 
της προσφοράς του. Όμως δεν έχει προσκομίσει, όπως ζητήθηκε με το υπ’ αρ. 5031/11.04.2018 
έγγραφο της Επιτροπής,  για την προσφερόμενη παχύρευστη χλωρίνη   (SYNDET LINE) έγκριση από τον 
ΕΟΦ, ενώ η βεβαίωση της εταιρείας ΣΠΥΡΟΣ Ι ΘΑΝΟΣ ΑΒΕΕ  έχει ημερομηνία μεταγενέστερη του 
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διαγωνισμού και συνοδεύεται από δελτία δεδομένων ασφαλείας που δεν αποτελούν εγκρίσεις από 
τον ΕΟΦ. 
Επομένως η Προσφορά του θεωρείται ελλιπής και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
Ο οικονομικός φορέας Ανδρέας Αλ. Σκουριάς: ανταποκρίθηκε στο υπ’αρ 5031/11.4.2018 έγγραφο της 
Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων για την αξιολόγηση 
της προσφοράς του. Όμως δεν έχει προσκομίσει, όπως ζητήθηκε με το υπ’ αρ. 5031/11.04.2018 
έγγραφο της Επιτροπής,  για την προσφερόμενη παχύρευστη χλωρίνη   ( CHLORO DON ULTRA) έγκριση 
από τον ΕΟΦ. 
Επομένως η Προσφορά του θεωρείται ελλιπής και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
Ο οικονομικός φορέας DIARCO CHEM: ανταποκρίθηκε στο υπ’αρ 5031/11.4.2018 έγγραφο της 
Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων για την αξιολόγηση 
της προσφοράς του.   
Η τεχνική προσφορά είναι πλήρης, γίνεται δεκτή και μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του 
διαγωνισμού. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διενέργεια ς Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 
Απορρίπτει τις προσφορές των: 

1. ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε 
2. MARATHON ΜΑΤ 1 
3. Ανδρέας Αλ. Σκουριάς  

για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω. 
 
Κάνει δεκτές στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών) τις  
προσφορές των: 

1. DOMI VIVENS 
2. GLASS CLEANING  
3. DAILY FRESH 
4. DIARCO CHEM 

Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο και 
υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 
 

Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό και το υπ’ αριθμ. 5995/30.04.2018 έγγραφο της 

Επιτροπής, το οποίο κοινοποιήθηκε μόνο στους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς των οποίων οι 

προσφορές έγινα δεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού, ως ημερομηνία 

αποσφράγισης των υποφακέλων «οικονομική προσφορά» ορίστηκε η 3 Μαΐου 2018. 

Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή συνέταξε το με 

ημερομηνία 03.05.2018 πρακτικό Νο2 το οποίο απέστειλε προς την Οικονομική Επιτροπή με το υπ’ 

αριθμ. πρωτ:6204/03.05.2018 διαβιβαστικό έγγραφό της και το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» & «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 03 Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 11:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος που 
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προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.175 και με αρ. πρωτ:4285/23.03.2018 Διακήρυξη Δημάρχου 
Λαυρεωτικής. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κατωτέρω υπάλληλοι: 
1. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών, πρόεδρος της Επιτροπής 
2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 
3. Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ.175/2018 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την 
υπ' αριθμ. 6/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και το νομικό πλαίσιο που 
διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα κατωτέρω: 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης ήταν συνοπτικός, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 10 Απριλίου 2018, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών των υποφακέλων «δικαιολογητικά 
συμμετοχής - τεχνική προσφορά», η Επιτροπή συνέταξε το από 27.04.2018 πρακτικό Νο1, το οποίο 
διαβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ: 5994/30.04.2018 διαβιβαστικό έγγραφο, 
καθώς σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 18 του 
άρθρου 107 του Ν.4497/2017 εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα 
όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας. 

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των υποφακέλων «οικονομική προσφορά» ορίστηκε η 30 Απριλίου 
2018, ημέρα Πέμπτη, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 5995/30.04.2018 έγγραφο της Επιτροπής, το οποίο 
απεστάλη προς τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς, των οποίων οι προσφορές έγιναν 
αποδεκτές  μετά την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά». 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων «οικονομικών 
προσφορών» όσων Οικονομικών Φορέων έγιναν δεκτοί. Η αποσφράγιση απέδωσε τα παρακάτω 
αποτελέσματα: 

 DOMI VIVENS GLASS 
CLEANING DAILY FRESH DIARCO CHEM 

ΟΜΑΔΑ 1 
ΔΗΜΟΣ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 

22.168,69 18.395,06 21.704,59 26.768,34 
5.320,49 4.414,81 5.209,10 6.424,40 

27.489,18 22.809,87 26.913,69 33.192,74 

ΟΜΑΔΑ 2 
ΝΠΔΔ 

«ΚΕΦΑΛΟΣ» 

Α1 
 1.374,68 1.662,74 1.965,68 
 329,92 399,05 471,76 
 1.704,60 2.061,79 2.437,45 

Α2 
 3.532,96 3.996,75 5.317,36 
 847,91 959,22 1.276,17 
 4.380,87 4.955,97 6.593,53 

Α3 
 271,82 309,02 391,44 
 65,24 74,16 93,95 
 337,06 383,18 485,39 

Β1 
 1.725,55 1.863,83 2.237,06 
 414,13 447,31 536,89 
 2.139,68 2.311,14 2.773,95 

Β2 
 2.661,48 2.815,09 3.666,04 
 638,76 675,62 879,85 
 3.300,24 3.490,71 4.545,89 

Β3 
 358,52 261,80 380,87 
 86,04 62,83 91,41 
 444,56 324,63 472,28 

Β4 
 681,56 721,03 1.062,21 
 163,57 173,04 254,93 
 845,13 894,07 1.317,14 
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ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) 13.152,14 14.421,49 18.625,63 

ΟΜΑΔΑ 3 
ΝΠΔΔ 

«ΘΟΡΙΚΟΣ» 
 

 5.237,10 6.000,25 8.678,46 
 1.256,90 1.440,06 2.082,83 
 6.494,00 7.440,31 10.761,29 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 

Εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανακήρυξη των οικονομικών φορέων ως 
προσωρινών μειοδοτών σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

1 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ GLASS CLEANING με προσφορά ποσού 22.809,87 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

2 ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

GLASS CLEANING με προσφορά ποσού 13.152,14 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

3 ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ  
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

GLASS CLEANING με προσφορά ποσού 6.494,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 
Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο και 
υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 
 

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 Ν.4412/2016 

− το με ημερομηνία 27.04.2018 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», 

− το με ημερομηνία 03.05.2018 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης των υποφακέλων «οικονομική 

προσφορά», 

− κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 27.04.2018 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική 

προσφορά». 

(β) Κάνει δεκτές τις προσφορές των οικονομικών φορέων: 

 DOMI VIVENS 
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 GLASS CLEANING  

 DAILY FRESH 

 DIARCO CHEM 

Απορρίπτει τις προσφορές των οικονομικών φορέων: 

 ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε 

 MARATHON ΜΑΤ 1 

 Ανδρέας Αλ. Σκουριάς 

 (γ) εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 03.05.2018 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «οικονομική προσφορά». 

(δ) κατακυρώνει ως προσωρινούς μειοδότες ανά ομάδα ειδών τους κατωτέρω Οικονομικούς Φορείς: 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

1 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ GLASS CLEANING με προσφορά ποσού 22.809,87 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

2 ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

GLASS CLEANING με προσφορά ποσού 13.152,14 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

3 ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ  
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

GLASS CLEANING με προσφορά ποσού 6.494,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθμ.157/2018 διαταγή πληρωμής του 

Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων LIFT CENTER) 

Αρ. Απόφ.:121/2018 

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 «λήψη απόφασης 

σχετικά με την υπ’ αριθμ.157/2018 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (Τεχνικό 

Γραφείο Ανελκυστήρων LIFT CENTER)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

Η Ατομική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ LIFT – CENTER, 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ» με έδρα στα Βριλήσσια Αττικής, οδός Αλφειού 75, υπέβαλε ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου αίτηση και πέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθμ.157/2018 διαταγής 

πληρωμής κατά του Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία μας υποχρεώνει να της καταβάλουμε τα 

κατωτέρω ποσά: 

1. Για επιδικασθέν κεφάλαιο 7.000,00 ευρώ. 

2. Για νομίμους τόκους του κεφαλαίου έως την ημέρα έκδοσης της διαταγής πληρωμής 38,00 ευρώ. 

3. Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 200,00 ευρώ. 
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4. Για σύνταξη επιταγής 100,00 ευρώ. 

5. Για έκδοση ακριβούς αντιγράφου 2,00 ευρώ 

6. Για δαπάνη επίδοσης 100,00 ευρώ 

Συνολικά: 7.440,00 ευρώ, νομίμως εντόκως από της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής μέχρι 

εξοφλήσεως. 

Η ανωτέρω διαταγή πληρωμής κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας στις 30.04.2018 και πήρε αριθμό 

πρωτοκόλλου 6014/30.04.2018.  

Σύμφωνα με το νόμο ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διακοπής 

πληρωμής μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοση αυτής. 

Από την ανάγνωση της διαταγής πληρωμής, προκύπτει ότι η αιτούσα εταιρεία εξέδωσε το υπ’ 

αριθμ.776/04.03.2018 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ποσού 7.000,00 ευρώ το οποίο αφορά εργασίες 

για τη συντήρηση και πιστοποίηση του ανελκυστήρα στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας. 

 Ο Δήμος Λαυρεωτικής παρέλαβε δια του νομίμου εκπροσώπου του και υπέγραψε το ως άνω 

τιμολόγιο, επιβεβαιώνοντας την προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών και εκτέλεση των εργασιών, 

καθώς και τη συμφωνηθείσα χρέωσή τους. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στο αριθμ. πρωτ: 6209/03.05.2018 έγγραφό του, σχετικά με 

τη διαταγή πληρωμής της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ LIFT – CENTER, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ», αναφέρει μεταξύ άλλων ότι για να φέρει αποτέλεσμα ενδεχόμενη ανακοπή, πρέπει 

να υπάρχουν σχετικά βάσιμα επιχειρήματα, ώστε να αποκρουσθούν οι αιτούμενες οφειλές του 

Δήμου, καθώς και ο σχετικός φάκελος της συναλλαγής με τον αιτούντα. Επίσης, μόνη η άσκηση της 

ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση. 

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

αρμόδιο όργανο να αποφασίσει σχετικά με την άσκηση ή μη ανακοπής είναι η Οικονομική Επιτροπή, 

ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− την υπ’ αριθμ.157/2018 διαταγής πληρωμής 

− το αριθμ. πρωτ: 6209/03.05.2018 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

να μην ασκηθεί ανακοπή κατά της υπ’ αριθμ.157/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου 

Χαλανδρίου, με την οποία ο Δήμος Λαυρεωτικής διατάσσεται να καταβάλει στην Ατομική Επιχείρηση 

με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ LIFT – CENTER, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ», το 

συνολικό ποσό των  7.440,00 ευρώ, νομίμως εντόκως από της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής 
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μέχρι εξοφλήσεως, για τις υπηρεσίες συντήρησης και πιστοποίησης του ανελκυστήρα στο Δημοτικό 

Κατάστημα Κερατέας. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη με διακανονισμό εξόφληση της υπ’ αριθμ.3/2018 απόφασης 

Ειρηνοδικείου Λαυρίου (ΤΣΩΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) 

Αρ. Απόφ.: 122/2018 

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 

για τη με διακανονισμό εξόφληση της  υπ’ αριθμ.3/2018 απόφασης Ειρηνοδικείου Λαυρίου» έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στις 12 Φεβρουαρίου 2018 και με αριθμό πρωτ.2098/12.02.2018 κατατέθηκε στο Δήμο 

Λαυρεωτικής η υπ’ αριθμ. 7243 ΣΤ/12.02.2018 επίδοση του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Γ. Γκίκα, 

καθώς και το αριθμ.18/18-4.2018 πιστοποιητικό του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, που αφορά την 

τελεσιδικία της υπ’ αριθμ.3/2018 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λαυρίου. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, ο Δήμος Λαυρεωτικής καλείται να καταβάλλει στο Νομικό 

Σύμβουλο Τσώνο Αλέξανδρο του Ηρακλή, το συνολικό ποσό των 7.624,00 ευρώ, το οποίο αναλύεται 

ως: 

− Ποσό 3.812,00 ευρώ (1.906,00 ευρώ Χ 2) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων για τα έτη 2015 

και 2016, 

− Ποσό 1.906,00 ευρώ (953,00 ευρώ Χ 2) για επίδομα εορτών Πάσχα για τα έτη 2016 και 2017, 

− Ποσό 1.906,00 ευρώ (953,00 ευρώ Χ2) για επίδομα αδείας των ετών 2016 και 2017, 

με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 

πρωτ:5689/23.04.2018 αίτηση του κου Αλέξανδρου Τσώνο, με την οποία ζητά να του καταβληθεί το 

ποσό των 7.624,00 ευρώ που αφορά το κεφάλαιο της οφειλής, σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες 

δόσεις, παραιτούμενος των τόκων υπερημερίας.  

Στη συνέχεια πρότεινε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, η καταβολή του ανωτέρω ποσού να 

ξεκινήσει κατόπιν συνεννόησης με τον ενάγοντα αφού τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ο Δήμος δεν 

έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην πληρωμή λόγω μη ύπαρξης σχετικής πίστωσης στον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018. 

Με βάση τα ανωτέρω, κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη λήψη σχετικής 

απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− Την αριθμ.3/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, 
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− Το αριθμ.18/18-4/2018 πιστοποιητικό τελεσιδικίας, 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 5689/23.04.2018 αίτηση του κου Αλέξανδρου Τσώνου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Την καταβολή του ποσού των 7.624,00 ευρώ, στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής, 

Τσώνο Αλέξανδρο του Ηρακλή σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ποσού 1.906,00 ευρώ η 

καθεμία. 

Β. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα ξεκινήσει κατόπιν συνεννόησης με τον ενάγοντα αφού τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή ο Δήμος αδυνατεί να προχωρήσει στην πληρωμή λόγω μη ύπαρξης 

σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018. 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, να υπογράψει το 

σχετικό συμφωνητικό.  

 

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

σήματος VHF 

Αρ. Απόφ.:123/2018 

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 αναμεταδότη σήματος VHF», 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. 11/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «προμήθεια 

αναμεταδότη σήματος VHF», προϋπολογισμού δαπάνης 2.876,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24%), η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ002815828 2018 03 16. 

− Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, στον ΚΑ δαπανών 70-

6699.001 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. πρωτ: 11/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 2.876,80 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας αναμεταδότη 

σήματος VHF για τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής. 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 2.876,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70-6699.001 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.  

 

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

ηλεκτρολογικού υλικού 

Αρ. Απόφ.:124/2018 

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 ηλεκτρολογικού υλικού», έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

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

Α/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.76/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία 

εγκρίθηκε η 1η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και 

ενισχύθηκε ο ΚΑ δαπανών 20-7131.003. 
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− Την υπ’ αριθμ. 15/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού», προϋπολογισμού δαπάνης 24.799,38 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24%), η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ002844850 2018 03 22. 

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

7131.003 του οποίου το διαθέσιμο ποσό ανέρχεται σε 23.800,00 ευρώ. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 15/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 23.800,00 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας 

ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής. 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 23.800,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7131.003 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και διάθεση των αντίστοιχων 

πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών έτους 2018 

Αρ. Απόφ.:125/2018 

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 

δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που 

έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών έτους 2018», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 4160/22.03.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Εισαγωγή - Ιστορικό – Θεσμικό Πλαίσιο 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 66 του Ν. 4270/14,όπως αυτές 

ισχύουν, και της παρ.3 του άρθρου 4 του Π.Δ 80/2016 αναφέρεται ότι με την έναρξη κάθε οικονομικού 

έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, δεσμεύονται με την ευθύνη των 

προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών στον προϋπολογισμό του φορέα, πιστώσεις ισόποσες με το 

ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους.  

Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε στις 28 Νοεμβρίου του 2017 εκδόθηκε η υπ’ 

αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: 
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«Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» (ΑΔΑ:7ΘΞΚΗ-ΛΝ9), όπου στην παράγραφο 1β 

αναφέρεται ότι με την έναρξη του οικονομικού έτους 2018 πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν 

αμέσως και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, μετά την λήψη των αποφάσεων για τις πολυετείς 

υποχρεώσεις, οι αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη δέσμευση πιστώσεων ισόποσων με το 

ανεκτέλεστο μέρος των αντίστοιχων αναλήψεων του 2017 που ανατρέπονται, εφόσον εκκρεμούν 

σχετικές υποχρεώσεις. 

Παράλληλα με τις διατάξεις της παραγράφου 11, του άρθρου 9 του Ν. 4071/12 ορίζεται ότι:  

«Στον προϋπολογισμό των δήμων και των δημοτικών ή διαδημοτικών Ν.Π.Δ.Δ., οι πιστώσεις για την 

πληρωμή οφειλών που προέρχονται από παρελθόντα οικονομικά έτη, εγγράφονται στους κωδικούς 

αριθμούς της κατηγορίας εξόδων 81 «Πληρωμές που αφορούν υποχρεώσεις από παρελθόντα 

οικονομικά έτη» του τύπου του προϋπολογισμού (κ.υ.α. 7028/2004, Β΄ 253) όπως ισχύει, όπως 

ειδικότερα ορίζεται κάθε φορά στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 175 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114). Διαφορετικές ρυθμίσεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας δεν έχουν εφαρμογή στους προϋπολογισμούς των ανωτέρω φορέων».  

Κατά συνέπεια στην αρχή του οικονομικού έτους 2018 και αμέσως μετά την λήψη των 

απαραίτητων αποφάσεων για την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και την διάθεση των 

αντίστοιχων πιστώσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η έγκριση των δαπανών παρελθόντων 

οικονομικών ετών (απλήρωτα παραστατικά στοιχεία προμηθευτών, εργολάβων και τρίτων που έχουν 

εκδοθεί μέχρι και τις 31/12/2017) και η διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί 

στους Κ.Α.Δ. της ομάδας 81 του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2018. 

Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Λαυρεωτικής καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου δ’ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

είναι αρμόδια για την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού,  

εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος (παρ. 4 άρθρου 

158 του Ν. 3463/06) ή το Δημοτικό συμβούλιο. 

Οι ανωτέρω ενέργειες είναι ιδιαίτερα σημαντικές και θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά από τον 

Δήμο μας καθώς στην Γ’ ενότητα της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται 

ρητά ότι: 

«Τέλος, επισημαίνεται η υποχρέωση πιστής και αυστηρής τήρησης των περί αναλήψεως 

υποχρεώσεων διατάξεων, προς αποφυγή της ακυρότητας των σχετικών πράξεων και ενόψει των 

ευθυνών των αρμοδίων οργάνων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ν. 

4270/2014 και των άρθρων 11 και 12 του π.δ. 80/2016». 

Τέλος, κρίνουμε σκόπιμο να σας αναφέρουμε ότι αφενός υπάρχει η υποχρέωση της άμεσης και 

κατά προτεραιότητα έγκρισης των ανωτέρω δαπανών και διάθεσης των πιστώσεών τους (σύμφωνα 

με την ανωτέρω ισχύουσα κείμενη νομοθεσία) για να μπορέσει ο Δήμος Λαυρεωτικής να λειτουργήσει 

αλλά αφετέρου οι προμηθευτές, εργολάβοι και συνεργάτες του Δήμου μας έχουν το δικαίωμα να 
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εκδώσουν παραστατικά στοιχεία που αφορούν παραδόσεις αγαθών ή παρεχόμενες υπηρεσίες του 

έτους 2017 μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2018 (άρθρο 11 του Ν. 4308/14), σε ενδεχόμενο που 

πραγματοποιηθεί παραλαβή παραστατικών παρελθόντων οικονομικών ετών μετά την λήψη της 

παρούσας απόφασης τα παραστατικά αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επόμενης απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

Ο Δήμος μας προέβη σε 1η υποχρεωτική αναμόρφωση βάσει του άρθρου 4 της υπ’ αριθμόν 

25595/17 ΚΥΑ  και ως εκ τούτου σε τελικό επαναπροσδιορισμό των ΚΑΕ 81. Στην εν λόγω εισήγηση 

υποβάλλουμε τους ΚΑΕ 81 που υπολείπονταν προς έγκριση και διάθεση βάσει των πιστώσεων του 

εγκεκριμένου Π/Υ με αριθμό έγκρισης 112666/39859/30-1-2018 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Αττικής. 

 Με την υπ΄αριθμ. 76/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε η 1η 

υποχρεωτική αναμόρφωση και υποβάλλουμε συμπληρωματική εισήγηση προς  την Οικονομική 

Επιτροπή με σκοπό την έγκριση και διάθεση πίστωσης των λοιπών πιστώσεων στην ανάλυση του ΚΑΕ 

81.  Επισυνάπτεται ως παράρτημα τα ανεξόφλητα παραστατικά που μεταφέρθηκαν στην επόμενη 

χρήση έτους 2018, οι πιστώσεις των οποίων θα διατεθούν με την απόφαση που θα λάβει η 

Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της παρούσας εισήγησης. 

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη, τα ανωτέρω εισηγούμαστε προς την Οικονομική 

Επιτροπή την έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών και την διάθεση των αντίστοιχων 

πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 συνολικού ύψους 205.512,58 € ως κάτωθι: 

 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
2018 

00-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 90,00  

00-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 22.320,00 

10-8111.002 Αποδοχές και έξοδα προσωπικού 640,98 

10-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 39.607,81 

10-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 6.328,31 

10-8121.001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων 7.660,72 

15-8111 Αποδοχές και έξοδα προσωπικού 640,98 

15-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 9.605,51 

15-8122.001 Συντήρηση κέντρου περιβαλλοντολογικής 
εκπαίδευσης 5.062,30 
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20-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.133,84 

20-8115.001 Διάφορα έξοδα 6.883,11 

20-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 17.516,67 

20-8121.001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων 15.049,24 

30-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 49,81 

30-8121.001 Προμήθειες παγίων 16.726,32 

35-8111 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 100,93 

35-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 5.749,35 

45-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 49,81 

45-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 7.985,60 

61-8122.001 Έργα 12.322,57 

64-8122.001 Έργα 27.770,11 

70-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.218,61 

 ΣΥΝΟΛΟ  205.512,58 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ  Π.Ο.Ε. ΧΩΡΙΣ ΑΑΥ ΑΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΙ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 
Α/Α  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  Α.Φ.Μ.     Κ.Α.  ΕΞΟΔΩΝ    Α/Α  ΑΡΙΘΜ.ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ   ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ       ΠΟΣΟ  

 1         ΛΙΟΥΜΗΣ Δ&Π.  Ο.Ε.            999356023                          20-8116.      1       5340            31/12/2017  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ                  273,85 
 20-8116. 2 5341 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1.054,78 
 20-8116. 3 5344 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 579,72 
 20-8116. 4 5347 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  337,48 
 20-8116. 5 5348 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  1.068,12 
 20-8116. 6 5349 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  787,83 
 20-8116. 7 5351 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   285,24 
 20-8116. 8 5355 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  83,27 
 20-8116. 9 5357 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   388,63 
 20-8116. 10 5363 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  323,23 
 20-8116. 11 5364 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   347,55 
 20-8116. 12 5365 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   552,76 
 20-8116. 13 5368 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  1.041,20 
 20-8116. 14 5369 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   166,30 
 20-8116. 15 5370 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   192,16 
 20-8116. 16 5371 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 754,13 
 20-8116. 17 5378 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  234,83 
 20-8116. 18 5379 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  866,56 
 20-8116. 19 5380 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   193,30 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 9.530,94 
 35-8116. 1 5343 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   73,06 
 35-8116. 2 5359 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 677,96 
 35-8116. 3 5372 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   453,10 
 35-8116. 4 5376 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  790,77 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 1.994,89 
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 2 PANMARIN ΕΠΕΝΔ.-ΟΙΚΟΔ.-ΤΕΧΝ.-ΕΜΠ.  999632279 
 ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΕΜΠΟΡ.ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΑΣΦΑΛ.  
 30-8121.001 1 1491 27/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ METAXEIΡ 16.726,32 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ :16.726,32 

 3 SOFLAND M.  ΕΠΕ 998044816 

 10-8116. 1 2976 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ 806,00 

 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 806,00 
 10-8121.001 1 2893 21/11/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 7.660,72 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 7.660,72 

 4 VITAEL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ 997927990 

 64-8122.001 1 26 28/12/2017 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑ 3.487,50 
 64-8122.001 2 27 28/12/2017 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ  3.487,50 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 6.975,00 

 5 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ 998421663 

 10-8113. 1 61367 29/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 3.081,40 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 3.081,40 

 6 ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. 042098904 

 64-8122.001 1 42 11/10/2017 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 11.829,97 
 64-8122.001 2 43 11/10/2017 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 7.379,43 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ :19.209,40 

 7 ΑΡΣΙΣ ΕΠΕ 095549592 

 20-8115.001 1 1 16/1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 799,50 
 20-8115.001 2 14 16/1/2015 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  135,30 
 20-8115.001 3 2 21/1/2015 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ  -799,50 
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 20-8115.001 4 3 21/1/2015 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ  -135,30 
 20-8115.001 5 530 24/12/2014 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  553,50 
 20-8115.001 6 59 30/12/2014 ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ  -553,50 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 0,00 

 8 ΓΑΛΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ    998880880 

 20-8115.001 1 6142 30/12/2016 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  1.922,00 
 20-8115.001 2 6145 30/12/2016 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  2.250,60 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 4.172,60 

 9 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 110099934 

 35-8116. 1 365 7/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ  3.561,90 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 3.561,90 

 10 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ   090118489 
                                                                           10-8116.               1 23                  21/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 60 ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ    2.700,00 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 2.700,00 

 11 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.   093314039 

 10-8111.002 1 885 29/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ  640,98 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 640,98 
 15-8111. 1 886 29/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ  640,98 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 640,98 
 20-8111. 1 884 29/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ  1.133,84 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 1.133,84 
 30-8111. 1 888 29/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ  49,81 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 49,81 
 35-8111. 1 887 29/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ  100,93 
  ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 100,93 
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 45-8111. 1 883 29/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ  49,81 
  ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 49,81 

 12 ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. 095368953 

 20-8115.001 1 179 12/2/2016 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ  2.157,78 
 20-8115.001 2 2019 12/2/2016  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  1.231,26 
 20-8115.001 3 7269 12/2/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  857,15 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 4.246,19 

 13 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. 047065394 

 15-8122.001 1 23 31/12/2017 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  4.712,00 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 4.712,00 

 14 ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ                        095725334       10-8113.      1   2459            12/10/2017     ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ                         3.534,00 
 10-8113. 2 2620 21/12/2017 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ  7.068,00 
 10-8113. 3 2621 21/12/2017 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ  8.246,00 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ :18.848,00 

 15 ΚΑΥΚΑΣ Β.Α.Ε. 094251730     20-8115.001 1 12964 ΙΒ 2/11/2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ        41,36 
 20-8115.001 2 392 ΙΒ 2/11/2010 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΛΑΜΠΩΝ ΩΣ  -41,36 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 0,00 
 20-8121.001 1 22179 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.ΥΛΙΚ. 458,23 
 20-8121.001 2 22181 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.ΥΛΙΚ 8,26 
 20-8121.001 3 22184 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 227,38 
 20-8121.001 4 22185 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.ΥΛΙΚ. 64,02 
  20-8121.001         5     22187                    28/12/2017              ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ    315,26 
 20-8121.001 6 22188 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 488,06 
 20-8121.001 7 22190 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 174,98 
 20-8121.001 8 22191 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 489,97 
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 20-8121.001 9 22193 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 193,77 
 20-8121.001 10 22197 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 1.333,36 
 20-8121.001 11 22198 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 46,75 
 20-8121.001 12 22199 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 664,52 
 20-8121.001 13 22200 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 298,10 
 20-8121.001 14 22201 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 1.602,08 
 20-8121.001 15 22202 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 435,75 
 20-8121.001 16 22203 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 200,79 
 20-8121.001 17 22204 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 86,91 
 20-8121.001 18 22205 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 189,17 
 20-8121.001 19 22206 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 78,00 
 20-8121.001 20 22207 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 110,88 
 20-8121.001 21 22208 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 66,77 
 20-8121.001 22 22209 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ  26,97 
 20-8121.001 23 22210 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 572,20 
 20-8121.001 24 22211 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 37,19 
 20-8121.001 25 22212 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 365,59 
 20-8121.001 26 22213 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 83,69 
 20-8121.001 27 22214 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 1.767,25 
 20-8121.001 28 22216 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 10,54 
 20-8121.001 29 22217 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ   132,72 
 20-8121.001 30 22218 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 148,79 
 20-8121.001 31 22219 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 52,92 
 20-8121.001 32 22220 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 141,86 
 20-8121.001 33 22221 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 227,80 
 20-8121.001 34 22222 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 102,30 
 20-8121.001 35 22223 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 405,88 
 20-8121.001 36 22225 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 172,24 
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 20-8121.001 37 22228 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 6,63 
 20-8121.001 38 22229 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 14,72 
 20-8121.001 39 22233 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 2.000,41 
 20-8121.001 40 22236 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 158,10 
 20-8121.001 41 22237 28/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ 214,59 
 20-8121.001 42 22242 29/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ  873,84 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ :15.049,24 

 16 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 033727070 

 70-8116. 1 4518 7/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΒΥΛΩΝ ΓΙΑ  2.218,61 

 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 2.218,61 

 17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΕΥΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 106504413 

 15-8122.001 1 777 20/12/2017 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΟΣΚ 127,10 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 127,10 

 18 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ι.Κ. 109832555 

 61-8122.001 1 52 12/12/2017 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ  ΕΓΚΑΤΑΣΤ 12.322,57 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ :12.322,57 

 19 ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 999355954 

 20-8116. 1 5238 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 787,34 
 20-8116. 2 5239 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   422,27 
 20-8116. 3 5241 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 835,57 
 20-8116. 4 5242 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   946,33 
 20-8116. 5 5244 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 868,94 
 20-8116. 6 5245 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  1.208,05 
 20-8116. 7 5246 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   828,66 
 20-8116. 8 5247 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 80,66 
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 20-8116. 9 5249 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 102,40 
 20-8116. 10 5250 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 895,11 
 20-8116. 11 5255 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  249,80 
 20-8116. 12 5258 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ  500,51 
 20-8116. 13 5267 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ  161,36 
 20-8116. 14 5268 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ  98,73 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 7.985,73 
 35-8116. 1 5264 31/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ  192,56 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 192,56 

 20 ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Η. 131185364 

 00-8113. 1 86 2/10/2017 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ  4.960,00 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 4.960,00 

 21 ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ ΣΠ. ΑΦΟΙ Ο.Ε 082932592 

 20-8115.001 1 1 10/1/2012 ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  -148,41 
 20-8115.001 2 3463 12/10/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 130,90 
 20-8115.001 3 3887 25/11/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ   148,41 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 130,90 

 22 ΝΙΚΟΛΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 132723967 

 20-8115.001 1 178 23/7/2012 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ  84,19 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 84,19 

 23 ΝΙΝΟΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 054687382 

 15-8122.001 1 49 22/12/2017 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ  223,20 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 223,20 
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 24 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.047064557 

 10-8113. 1 18 29/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ  928,49 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 928,49 

 25 ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΖΩΗ 092024980 
  
 20-8115.001 1 252448 8/5/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 4.000,00 
 20-8115.001 2 2865 6/8/2014 ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. -4.000,00 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 0,00 

 26 ΠΡΟΒΙΤΑ ΙΚΕ 095137260 

 15-8116. 1 2302 29/11/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  167,16 
 15-8116. 2 2318 1/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  872,95 
 15-8116. 3 2424 13/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  602,90 
 15-8116. 4 2442 15/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  126,87 
 15-8116. 5 2510 22/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  940,88 
 15-8116. 6 2521 27/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  6.201,32 
 15-8116. 7 2522 27/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  693,43 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 9.605,51 

 27 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΟΤΑ - ΝΠΔΔ - ΕΕ. 800444854 

 00-8111. 1 1136 19/12/2017 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ  90,00 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 90,00 

 28 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  094394659 
 Α.Ε 
 00-8113. 1 159562 27/12/2017 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ  12.400,00 
 00-8113. 2 33 29/12/2017 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΩ -12.400,00 
 00-8113. 3 798 29/12/2017 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ  12.400,00 
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 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ :12.400,00 
 10-8113. 1 159635 27/12/2017 ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  16.749,92 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ :16.749,92 

 29 ΤΟΥΝΤΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε 800850696 

 64-8122.001 1 2249 5/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  1.585,71 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 1.585,71 

 30 ΤΣΑΧΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 20-8115.001 1 180 23/7/2012 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ  80,71 
  

 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 80,71 

 31 ΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘ. 125442701 

 45-8113. 1 5 28/12/2017 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  7.985,60 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 7.985,60 

 32 ΧΑIΝΤΑΡΛΗΣ MAΡΙΟΣ 026254954 

 00-8113. 1 265 2/10/2017 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ  4.960,00 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 4.960,00 

 33 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΛΕΙΩ Π. 106533979 

 10-8116. 1 641 11/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ  1.199,63 
 10-8116. 2 645 15/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ  621,42 
 10-8116. 3 652 27/12/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ  1.001,26 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 2.822,31 

 34 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ   099555381 
 ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING                                                                         20-8115.001      1 3000001444 30/12/2011 ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.      -361,50 
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 20-8115.001 2 3000001503 15/6/2012 ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.  -1.831,48 
 20-8115.001 3 3000024481 20/4/2011 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΑΠΌ  361,50 
 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : -1.831,48 

 Σ Υ Ν Ο Λ Α : 151 205.512,58 
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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. πρωτ: 4160/22.03.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

την έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών και την διάθεση των αντίστοιχων 

πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 συνολικού ύψους 205.512,58 €, ως κάτωθι: 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
2018 

00-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 90,00  

00-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 22.320,00 

10-8111.002 Αποδοχές και έξοδα προσωπικού 640,98 

10-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 39.607,81 

10-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 6.328,31 

10-8121.001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων 7.660,72 

15-8111 Αποδοχές και έξοδα προσωπικού 640,98 

15-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 9.605,51 

15-8122.001 Συντήρηση κέντρου περιβαλλοντολογικής 
εκπαίδευσης 5.062,30 

20-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.133,84 

20-8115.001 Διάφορα έξοδα 6.883,11 

20-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 17.516,67 

20-8121.001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων 15.049,24 

30-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 49,81 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 47 από 67 
 

 

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

«εξυγίανση, μεταφορά και μεταφύτευση τεσσάρων (4) φοινίκων από την τοποθεσία ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ 

στον περιβάλλοντα χώρο του αγάλματος του Ιωάννη Βαπτιστή Σερπιέρη στο Λαύριο» 

Αρ. Απόφ.:126/2018 
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 "εξυγίανση, μεταφορά και 

μεταφύτευση τεσσάρων (4) φοινίκων από την τοποθεσία ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ στον περιβάλλοντα χώρο του 

αγάλματος του Ιωάννη Βαπτιστή Σερπιέρη στο Λαύριο"», 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. 

30-8121.001 Προμήθειες παγίων 16.726,32 

35-8111 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 100,93 

35-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 5.749,35 

45-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 49,81 

45-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 7.985,60 

61-8122.001 Έργα 12.322,57 

64-8122.001 Έργα 27.770,11 

70-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.218,61 
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- Την υπ' αριθμ.76/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία 

εγκρίθηκε η 1η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και 

προστέθηκε ο ΚΑ δαπανών 35-6262.019, με ποσό 24.800,00 ευρώ. 

- Την υπ' αριθμ. πρωτ: 31/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα 

«εξυγίανση, μεταφορά και μεταφύτευση τεσσάρων (4) φοινίκων από την τοποθεσία ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ στον 

περιβάλλοντα χώρο του αγάλματος του Ιωάννη Βαπτιστή Σερπιέρη στο Λαύριο», προϋπολογισμού 

δαπάνης 24.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 

με ΑΔΑΜ: 18REQ003091747 2018 05 15. 

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. 31/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα 

(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 24.800,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο 

«εξυγίανση, μεταφορά και μεταφύτευση τεσσάρων (4) φοινίκων από την τοποθεσία ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ στον 

περιβάλλοντα χώρο του αγάλματος του Ιωάννη Βαπτιστή Σερπιέρη στο Λαύριο». 

(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 24.800,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 35-6262.019 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της πραγματοποίησης των δαπανών για τις κρατήσεις και των δαπανών 

υποχρεωτικού χαρακτήρα που έχουν εγγραφεί στην 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018 

Αρ. Απόφ.:127/2018 

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 της 

πραγματοποίησης των δαπανών για τις κρατήσεις και των δαπανών υποχρεωτικού χαρακτήρα που 

έχουν εγγραφεί στην 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2018», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 6631/11.05.2018 

εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,  

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 158 του Ν. 3463/06: 
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«5. Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του 

Δήμου ή της Κοινότητας είτε αρχικά είτε ύστερα από αναμόρφωση, διατίθενται, χωρίς να απαιτείται 

απόφαση οποιουδήποτε οργάνου, για την πληρωμή δαπανών που αφορούν: 

α) Αποδοχές κάθε είδους προσωπικού. 

β) Έξοδα παράστασης. 

γ) Μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις υπηρεσίες του Δήμου ή της Κοινότητας. 

δ) Εισφορές για τη μισθοδοσία των ελεγκτών εσόδων - εξόδων και των εισπρακτόρων Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

ε) Έξοδα κίνησης εισπρακτόρων. 

στ) Εισφορές που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 περ. ιγ΄.» 

Β. Στο αποφασιστικό μέρος της υπ' αριθμόν 245/8-10-2015 πράξης του κλιμακίου του Ι Τμήματος του 

Ελ. Συνεδρίου αναφέρετε ότι: 

"ο ισχυρισμός του …… ότι εν προκειμένω δεν απαιτείτο απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 

δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ.5 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων «Πιστώσεις 

που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου … 

διατίθενται, χωρίς να απαιτείται απόφαση οποιουδήποτε οργάνου, για την πληρωμή δαπανών που 

αφορούν: α) Αποδοχές κάθε είδους προσωπικού…», είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Και τούτο 

διότι, η διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του 

άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Δ.Κ.), αφού αυτές δεν αφορούν το ζήτημα της 

έκδοσης ή μη αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για τις δαπάνες των Δήμων (και κατ’ επέκταση 

των νομικών τους προσώπων) αλλά, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παρ. 1 του β.δ/τος 17.5/15.6.1959 

«Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114), την έκδοση ή μη 

αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα για την εκτέλεση (εκκαθάριση, ενταλματοποίηση, πληρωμή) 

των δαπανών τους, που ακολουθεί την οικεία διαδικασία ανάληψης (Ε.Σ. Kλ.Πρ.Ελ.Δαπ. στο Ι Τμ. 

16/2014, 259/2013). 

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω απόφαση (που δεν αποτελεί άμεση πηγή 

δικαίου αλλά ούτε και συντελεί στη διαμόρφωση δικαίου αλλά μπορεί να θεωρηθεί ως έμμεση πηγή 

δικαίου - νομολογία) απαιτείται η έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ακόμη και για την 

μισθοδοσία του προσωπικού, τις κρατήσεις και τα έξοδα παράστασης των αιρετών. 

Γ. Στις παραγράφους 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 αναφέρετε ότι: 

«2. α. Προκειμένου να αναληφθεί έγκυρα οποιαδήποτε υποχρέωση ή να εκτελεσθεί οποιαδήποτε 

δαπάνη από τους φορείς του άρθρου 1, εκδίδεται από το διατάκτη ή το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο 

όργανο σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση και 

εγκρίνεται, όσον αφορά στους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, η πραγματοποίηση της δαπάνης 

(δημοσιονομική δέσμευση). 
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β. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το 

αρμόδιο όργανο του φορέα. 

3. Κατ’ εξαίρεση για δαπάνες που πραγματοποιούνται εκτάκτως, καθώς και για τις λοιπές δαπάνες 

του άρθρου 9 του παρόντος, η δέσμευση των σχετικών πιστώσεων διενεργείται κατά τις διατάξεις 

του άρθρου αυτού.» 

ενώ στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ανωτέρω Π.Δ. αναφέρετε ότι: 

«1. Δαπάνες τακτικών αποδοχών, συντάξεων, εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους, ασφαλιστικών και 

προνοιακών παροχών, καθώς και δαπάνες πάγιου χαρακτήρα (ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, 

επικοινωνιών, μισθωμάτων, κοινοχρήστων κ.λπ.) αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό των 

εγγεγραμμένων πιστώσεων με αποφάσεις που εκδίδονται αμέσως μετά την έναρξη του 

οικονομικού έτους. Ειδικά: αα) για τις δαπάνες εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους, ο χρόνος έναρξης 

ισχύος του προηγούμενου εδαφίου, όσον αφορά την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, 

καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και ββ) οι δαπάνες για μισθώματα ακινήτων που 

χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο, αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό αυτών με πίνακες 

που καταρτίζονται από τους διατάκτες, βάσει των σχετικών μισθωτικών συμβάσεων». 

Δ. Στην υπ' αριθ. πρωτ.: 2/100018/0026 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους με θέμα 

«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή 

οδηγιών» (κεφάλαιο με τίτλο «Επί των άρθρων 9 και 14» - σελ. 17) αναφέρετε ότι: 

«Οι δαπάνες για αποδοχές, συντάξεις, εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και οι δαπάνες πάγιου 

χαρακτήρα (όπως ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, επικοινωνιών, μισθωμάτων, κοινοχρήστων) 

αναλαμβάνονται με την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για ολόκληρο το ποσό 

των εγγεγραμμένων πιστώσεων από την έναρξη του οικονομικού έτους. Διευκρινίζεται ότι, για τις 

ανωτέρω δαπάνες, δεν απαιτείται τεκμηριωμένο αίτημα από το διατάκτη, καθώς η εν λόγω 

υποχρέωση προκύπτει ευθέως από τις κείμενες διατάξεις. 

Σε κάθε περίπτωση όμως δεν αναιρείται η υποχρέωση που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 2β 

του άρθρου 2 του κοινοποιούμενου πδ.» 

Κατά συνέπεια για τις αποδοχές προσωπικού και τις κρατήσεις μπορεί να μην απαιτείται 

τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη αλλά απαιτείται να προηγηθεί της ΑΑΥ η απόφαση έγκρισης της 

πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα. 

Ε. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 η 

Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό 

συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 
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προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 

περιπτώσεις. 

ΣΤ.  Στην πρώτη αναμόρφωση  προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής Οικονομικού έτους 

2018 έχουν εγγραφεί οι κάτωθι πιστώσεις: 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

00-8212.002 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 1.500,00 € 

00-8242.010 Κρατ.αδικ. απουσίας σε μισθούς – άδεια κ.λ.π. 2.000,00 € 

10-6022 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές 500,00 € 

10-6162.001 Έξοδα για πληρωμή προσωπικού ΔΙΑΣ 500,00 € 

15-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές Υγειονομικού 776,88 € 

15-6474.002 Έξοδα κοινωνικού παντοπωλείου 37.975,82 € 

20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 3.800,00 € 

20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 
προσωπικού κ.λ.π.) 22.600,00 € 

30-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 60,96 € 

30-6051.011 Εργοδοτική εισφ. υγειονομικού 10,16 € 

30-6231.001 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1.510,07 € 

30-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές 
ανάγκες 10.000,00 € 

35-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές 
ανάγκες 10.000,00 € 

                                                                          ΣΥΝΟΛΟΝ  91.233,89 € 
              
         Μετά την έγκριση της πρώτης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού  Έτους 2018 του 

Δήμου Λαυρεωτικής με την υπ’ αριθμ. 76/02-05-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμαστε 

προς την Οικονομική Επιτροπή του  Δήμου Λαυρεωτικής την έγκριση των δαπανών που αναφέρονται 

στον ως άνω πίνακα προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθούν οι αντίστοιχές Αποφάσεις Ανάληψης 

Υποχρεώσεων για να δεσμευθεί ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων του 

προϋπολογισμό δαπανών έτους 2018, 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 υπ’ αριθμ. πρωτ: 6631/11.05.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
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και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

την έγκριση των δαπανών συνολικού ύψους 91.233.89 €, όπως αναφέρονται στον πίνακα που 

ακολουθεί, προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθούν οι αντίστοιχες Αποφάσεις Ανάληψης 

Υποχρέωσης για να δεσμευθεί ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων του 

προϋπολογισμό δαπανών έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016: 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

00-8212.002 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 1.500,00 € 

00-8242.010 Κρατ.αδικ. απουσίας σε μισθούς – άδεια κ.λ.π. 2.000,00 € 

10-6022 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές 500,00 € 

10-6162.001 Έξοδα για πληρωμή προσωπικού ΔΙΑΣ 500,00 € 

15-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές Υγειονομικού 776,88 € 

15-6474.002 Έξοδα κοινωνικού παντοπωλείου 37.975,82 € 

20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 3.800,00 € 

20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 
προσωπικού κ.λ.π.) 22.600,00 € 

30-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 60,96 € 

30-6051.011 Εργοδοτική εισφ. υγειονομικού 10,16 € 

30-6231.001 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1.510,07 € 

30-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές 
ανάγκες 10.000,00 € 

35-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές 
ανάγκες 10.000,00 € 

                                                                          ΣΥΝΟΛΟΝ  91.233,89 € 
 

ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης μετά την έγκριση της 1ης 

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018 

Αρ. Απόφ.:128/2018 

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 «αποδέσμευσης 

ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης μετά την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 6672/14.05.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. α παρ.2 του άρθρο 4 του Π.Δ.80/16 (ΦΕΚ 145 Α/05.08.2016) 

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

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

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

διαγραφή του επιπλέον ποσού που δεσμεύτηκε. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις ανατροπές των κατωτέρω 

αναφερόμενων αποφάσεων αναλήψεων υποχρέωσης: 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Η Α.Α.Υ. 
ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ Η 

ΑΡΧΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 
1.  00-6711.016 Επιχορήγηση πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης από ΦΗΧ 
-80.000,00 € Α- 100/ 05-02-2018 

2.  00-6711.017 Επιχορήγηση δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης από ΦΗΧ 

-90.000,00 € Α- 101/ 05-02-2018 

3.  00-6715.009 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ -44.500,00 €  Α-103/ 05-02-2018 

4.  15-6041.004 Μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού 
για κατασκηνώσεις 

-60.820,00 € Α- 38/ 05-02-2018 

5.  15-6054.002 Εργοδ. εισφ.εκτάκτου προσωπικού για 
κατασκηνώσεις 

-16.508,00 € Α- 45/ 05-02-2018  

6.  20-6021.001 Τακτικές αποδοχές-με σύμβαση 
αορίστου χρόνου 

-6.000,00 € Α- 47/ 05-02-2018 

7.  20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου 
προσωπικού 

-3.603,13 € Α- 48/ 05-02-2018 

8.  20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων -8.000,00 € Α- 130/ 05-02-2018 

9.  
20-6721.001 Εισφορά  Ειδικού Διαβαθμικού 

Συνδέσμου Νόμου Αττικής  για  
απορρίμματα 

-97.610,20 € Α- 135/ 05-02-2018 

ΣΥΝΟΛΟ -407.041,33 € 

 

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: 6672/14.05.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

εγκρίνει την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που 

έχουν ήδη δεσμευθεί, σε βάρος ΚΑ δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2018, συνολικού ποσού 407.041,33 ευρώ, όπως αυτές αναφέρονται κατωτέρω: 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000027029_N0000027248_S0000126426
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Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Η Α.Α.Υ. 
ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ Η 

ΑΡΧΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 
10.  00-6711.016 Επιχορήγηση πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης από ΦΗΧ 
-80.000,00 € Α- 100/ 05-02-2018 

11.  00-6711.017 Επιχορήγηση δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης από ΦΗΧ 

-90.000,00 € Α- 101/ 05-02-2018 

12.  00-6715.009 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ -44.500,00 €  Α-103/ 05-02-2018 

13.  15-6041.004 Μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού 
για κατασκηνώσεις 

-60.820,00 € Α- 38/ 05-02-2018 

14.  15-6054.002 Εργοδ. εισφ.εκτάκτου προσωπικού 
για κατασκηνώσεις 

-16.508,00 € Α- 45/ 05-02-2018  

15.  20-6021.001 Τακτικές αποδοχές-με σύμβαση 
αορίστου χρόνου 

-6.000,00 € Α- 47/ 05-02-2018 

16.  20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου 
προσωπικού 

-3.603,13 € Α- 48/ 05-02-2018 

17.  20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων -8.000,00 € Α- 130/ 05-02-2018 

18.  
20-6721.001 Εισφορά  Ειδικού Διαβαθμικού 

Συνδέσμου Νόμου Αττικής  για  
απορρίμματα 

-97.610,20 € Α- 135/ 05-02-2018 

ΣΥΝΟΛΟ -407.041,33 € 

 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπανών που αφορούν το ανεκτέλεστο μέρος 

συμβατικών υποχρεώσεων και διάθεση αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στην 1η 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2018 

Αρ. Απόφ.:129/2018 

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 «έγκρισης δαπανών που αφορούν το ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών 

υποχρεώσεων και διάθεση αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στην 1η αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 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, μετά την έγκριση της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του 

δημοτικού προϋπολογισμού, να γίνει η διάθεση των πιστώσεων των κωδικών αριθμών του 
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προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2018 αρμοδιότητας Οικονομικής Επιτροπής, που 

αφορούν στο ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων. 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 υπ’ 

αριθμ. πρωτ: 6705/14.05.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία 

αναφέρονται τα ακόλουθα:  

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Π.Δ 80/2016 αναφέρεται ότι με την έναρξη 

κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, δεσμεύονται 

στον προϋπολογισμό του οικείου φορέα άμεσα και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα οι δαπάνες που 

αφορούν στο ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων. 

 Στις 28 Νοεμβρίου του 2017 εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκύκλιος 

του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-

ΛΝ9), όπου στην Γ’ ενότητα αναφέρεται ρητά ότι: «επισημαίνεται η υποχρέωση πιστής και αυστηρής 

τήρησης των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, προς αποφυγή της ακυρότητας των 

σχετικών πράξεων και ενόψει των ευθυνών των αρμοδίων οργάνων, που προβλέπονται από τις 

διατάξεις  των άρθρων 24 και 25 του ν. 4270/2014 και των άρθρων 11 και 12 του π.δ. 80/2016». 

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου δ’ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 η Οικονομική 

Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο δήμαρχος 

(παρ. 4 άρθρου 158 του Ν. 3463/06) ή το δημοτικό συμβούλιο. 

Βάσει των ανωτέρω, 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 εκτελεστεί μέσα στο 2018 . Αυτό έγινε με την 

υπ΄αριθμ. 24/ 16-02-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Επειδή όμως για ορισμένους Κ.Α. 

Δαπανών δεν επαρκούσαν τα ποσά του Προϋπολογισμού 2018 αυτά ενισχύθηκαν με την υπ΄αριθμ. 

76/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και για τους λόγους αυτούς εισηγούμαστε προς την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των 

πιστώσεων των κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (μετά την 

αναμόρφωση) ως ακολούθως: 
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ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 
2017 ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο.Ε. 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΑΔΑ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Ο.Ε. 
ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΕΩΣ 
31.12.2017 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΟΣΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΚΑΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΑΛ 
ΛΑΥΡΙΟΥ   

60-7135.002 17SYMV002514965 352/2017 Ω4ΧΗΩΛ1-4ΣΟ 14.849,00 - 

 
 

14.849,00 

Γ. ΖΑΦΕΙΡΕΛΛΗΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε., CORE 
SOLUTIONS 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΩΣ 
«ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ» 

15-7425.003 17SYMV002514926 381/2017 ΨΥΧΩΩΛ1-ΣΞ7 24.552,00 - 

 
24.552,00 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

30-6262.015 17SYMV002513414 385/2017 7Ζ6ΨΩΛ1-ΡΝΔ 24.552,00 - 

 
24.552,00 

 
  MULTI ACTIONS  
   O.E. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

30-6261.002 - 427/2017 9ΦΩΞΩΛ1-3ΧΚ 447,64 - 

 
447,64 

 
ΓΕΝΝΑΤΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ 
«Γ.ΡΑΦΙΑΣ»  

35-6262.018 17SYMV002495745 367/2017 6ΖΒΗΩΛ1-Ρ1Ζ 4.092,00 - 

 
 

               4.092,00 

 
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

15-6265.002 17SYMV002485900 354/2017 ΩΤ3ΓΩΛ1-Ι27 8.930,48 - 

 
 

8.930,48 
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ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΙΑ 

30-7425.035 17SYMV002495684 332/2017 ΩΖΖΜΩΛ1-Π7Ξ 4.935,20 - 

 
4.935,20 

 
ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

30-7135.017 17SYMV002496383 434/2017 7Η9ΠΩΛ1-5ΩΧ 24.552,00 - 

 
24.552,00 

 
ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. 
ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε 

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ 
ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΣΤΗ 
Δ.Ε. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

30-6262.019 17SYMV002504936 457/2017 ΩΑΨΝΩΛ1-ΛΒΙ 24.614,00 - 

 
24.614,00 

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ 
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ  

15-6265.003 17SYMV002508967 461/2017 ΩΛΧ7ΩΛ1-Ε6Θ 14.999,04 - 

 
 

14.999,04 

ΜΑΤΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. 
ΛΑΥΡΙΟΥ  30-6262.011 17SYMV002514290 415/2017 7ΥΣΝΩΛ1-Ρ1Β 4.092,00 - 

 
4.000,00 

ΛΙΟΥΜΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ 
ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΣΤΗΝ 
Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

30-6262.020 17SYMV002514407 456/2017 ΩΞΜ5ΩΛ1-5ΛΠ 24.676,00 - 

 
24.676,00 

ΜΑΤΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ 
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΠΕΕ 
ΛΑΥΡΙΟΥ  

15-7331.002 17SYMV002514536 458/2017 6ΜΣΥΩΛ1-Τ2Ν 4.960.00 - 

 
4.960.00 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 58 από 67 

DIADIKASIA 
BUSINESS 
CONSULTING 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΑΝΝΩΝΥΜΟΣ 
ΑΤΕΙΡΕΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ 
ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» 

30-7425.037 17SYMV002514763 447/2017 Ω0ΜΩΩΛ1-Β4Ι 24.800,00 - 

 
 

24.800,00 

ΔΕΜΟΙΡΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΥΖΩΝΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ WI-FI  

10-6142.005 17SYMV002514892 472/2017 668ΨΩΛ1-4ΤΟ 4.800,00 - 

 
4.800,00 

PRIMSER 
DEVELOPMENT 
SOLUTIONS G.P. 
“PRIMSER ΛΥΣΕΙΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο.Ε. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

15-7425.004 17SYMV002514936 380/2017 7ΑΝ2ΩΛ1-ΘΔΜ 24.552,00 - 

 
 

24.552,00 

ΠΡΕΚΑΤΕΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Δ.Ε. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

15-6261.007 18SYMV002517372 473/2017 7ΝΥΖΩΛ1-5ΕΙ 24.676,00 - 

 
24.676,00 

ΧΕΛΙΩΤΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 
Δ.Ε. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 15-6661.002 17SYMV002493931 409/2017 ΩΩΩΕΩΛ1-ΜΟ3 11.859,36 8.377,45 

 
3.481,91 

ΓΕΝΝΑΤΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

30-6261.002 17SYMV001746486 162/2017 71Ζ5ΩΛ1-ΤΞΓ 15.121,80 2.520,30             4.552,36 

ΑΝΔΡΕΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

64-7333.001 
64-7333.002 
64-7333.004 

17SYMV002513577 437/2017 7ΖΥ2ΩΛ1-ΠΘΟ 22.115,40 - 
9.151,20 
9,151,20 
3.813,00 
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ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΦΟΙ ΖΑΜΠΕΛΗ Ο.Ε.  
30-6662.006 
30-6662.007 
30-6662.008 

- 261/2017 ΩΛ9ΛΩΛ1-ΠΦΟ - -  
10.000,00 
10.000,00 
  5.000,00 

ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ  
30-6662.009 
30-6662.010 
30-6662.011 

- 260/2017 7ΚΚ6ΩΛ1-8ΧΗ 41.987,64 -  
19.493,82 
19.493,82 

   3.000,00 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 9ης 
ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
‘’ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 
– ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ – ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 
– ΤΣΟΝΙΜΑ – 
ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ ΔΕ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ’’ 

ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. 30-7413.025      30.500,00 
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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. πρωτ: 6705/14.05.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

την έγκριση των δαπανών που αφορούν ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων και τη 

διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018, όπως αυτές αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της 

παρούσας, προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016. 

 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Ανάθεση της εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος και 

σύνταξης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής σε 

εξωτερικό συνεργάτη 

Αρ. Απόφ.:130/2018 

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 2Ο θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης περί «ανάθεσης της εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος και σύνταξης 

οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής σε εξωτερικό 

συνεργάτη». 

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, σε περίπτωση αδυναμίας της Οικονομικής Υπηρεσίας, να 

προχωρήσει το Νομικό Πρόσωπο σε ανάθεση της παροχής λογιστικών και οικονομοτεχνικών 

υποστηρικτικών υπηρεσιών για την επίβλεψη-υποστήριξη του διπλογραφικού λογιστικού 

συστήματος για το έτος 2017 και υποστήριξης στην εφαρμογή και έκδοση των Οικονομικών 
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Καταστάσεων Χρήσης για το έτος 2017. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα 

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

ημερήσιας διάταξης. 

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

ακόλουθα:  

Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 358/20.02.2018 έγγραφο της Προέδρου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής, σχετικά με την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος και τη σύνταξη των 

οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 του Νομικού Προσώπου. 

Την αριθμ. πρωτ:6765/14.05.2018 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής, στην οποία 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

             « Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4257/2014 (Α΄93) ‘’οι διατάξεις του Π.Δ.315/1999 (Α΄302) 

που ισχύουν για τους Δήμους, περί του Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής 

–Κοστολόγησης, εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία και για τα  Ν.Π.Δ.Δ. αυτών. Ομοίως εφαρμόζονται κατ΄ 

αναλογία από τους ανωτέρω φορείς, οι διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006(Α΄114), 

στην περίπτωση που η ταμειακή τους λειτουργία δε διεξάγεται από τους Δήμους που τους έχουν 

συστήσει’’. 

Στην περίπτωση κατά την οποία το Ν.Π.Δ.Δ. δε διαθέτει υπάλληλο με την απαιτούμενη άδεια λογιστή 

και η οικονομική καθώς και η ταμειακή του διαχείριση διεξάγεται από το Δήμο που το έχει συστήσει, 

ο Δήμος αναλαμβάνει  την τήρηση του Λογιστικού Σχεδίου, τη σύνταξη του Ισολογισμού και των 

Οικονομικών Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ.  

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής,  η οποία υποστηρίζει το Ν.Π.Δ.Δ. 

‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ στα θέματα Οικονομικής Διαχείρισης/Προμηθειών/Ταμειακής Διαχείρισης λόγω έλλειψης 

προσωπικού και ιδίως μετά την αποχώρηση υπαλλήλων για   συνταξιοδοτικούς λόγους, αδυνατεί να 

αναλάβει την υποχρέωση παρακολούθησης του Διπλογραφικού Συστήματος και τη σύνταξη του 

Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων του  Ν.Π.Δ.Δ. και γι’ αυτό κρίνεται αναγκαία η 

ανάθεση της σύνταξης των Ισολογισμών και των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2017 σε 

εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή. 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31.07.2017), «Το άρθρο 33 του 

ν. 4257/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 

‘’Οι διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 (Α΄ 302) που ισχύουν για τους δήμους περί του Διπλογραφικού 

Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής - Κοστολόγησης εφαρμόζονται αναλόγως και για τα 

δημοτικά ιδρύματα, τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

και τους συνδέσμους αυτών, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών. Αν οι ανωτέρω φορείς δεν 

διαθέτουν υπάλληλο με την απαιτούμενη άδεια λογιστή και η ταμειακή υπηρεσία τους ασκείται από 

τους δήμους που τους έχουν συστήσει, οι τελευταίοι αναλαμβάνουν και την τήρηση του Λογιστικού 

τους Σχεδίου. Αν στο δήμο δεν υπηρετεί υπάλληλος με την απαιτούμενη άδεια λογιστή ή ο αριθμός 
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των υπηρετούντων υπαλλήλων δεν επαρκεί για την κάλυψη της υποχρέωσης αυτής, γεγονός που 

βεβαιώνεται από την οικεία Οικονομική Επιτροπή έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, το 

νομικό πρόσωπο μπορεί να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή κάθε εργασία για την τήρηση 

του Λογιστικού του Σχεδίου, κατ’ αναλογία και, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 209 του Ν. 

3463/2006 (Α΄ 114). Ομοίως, μπορεί να προσφύγει στις ίδιες διατάξεις, όταν έχει ίδια ταμειακή 

υπηρεσία, αλλά δεν διαθέτει προσωπικό με τα ανωτέρω απαιτούμενα τυπικά προσόντα.’’». 

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

αποφασίσουν σχετικά με την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή κάθε εργασίας για τη 

τήρηση του Λογιστικού Σχεδίου του Νομικού Προσώπου «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής. 

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 40 του Ν.4483/2017 

− Τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 

− Τις διατάξεις του Π.Δ.315/1999 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 358/20.02.2018 έγγραφο της Προέδρου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ:6765/14.05.2018 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής 

− Το γεγονός ότι ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο Λαυρεωτικής δεν επαρκεί για 

να καλύψει και τις ανάγκες του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Ο αριθμός των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής δεν 

επαρκεί για την κάλυψη της υποχρέωσης τήρησης του Λογιστικού Σχεδίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ», 

σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6765/14.05.2018 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής. 

Για την τήρηση του λογιστικού σχεδίου (εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος και σύνταξη 

οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017) το ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής θα πρέπει να 

προβεί σε ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή που πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. 

 

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

προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.:131/2018 

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 3Ο θέμα εκτός 

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

γραφικής ύλης για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής». 
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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 μην υπάρξει πρόβλημα στη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου. 

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 άρθρου 209, παρ.4 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.6682/14.05.2018 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

σχετικά με τη διενέργεια της προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών 

του Δήμου Λαυρεωτικής, προϋπολογισμού δαπάνης 4.463,19 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24%), το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ003088075 2018 05 14. 

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

6612 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 
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− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,  

− τις διατάξεις του άρθρου 209, παρ.4 του Ν.3463/2006 

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

− το υπ’ αριθμ. 6682/14.05.2018 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

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

αναλυτικά στο αριθμ. πρωτ:6682/14.05.2018 πρωτογενές αίτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας. 

(β) την έγκριση της δαπάνης ποσού 4.463,19 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας γραφικής ύλης 

για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Καταστήματος Λαυρεωτικής. 

(γ) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 4.463,19 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6612 του προϋπολογισμό 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.  

 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών σε σεμινάριο με θέμα «κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και ψηφιακό 

οργανόγραμμα» 

Αρ. Απόφ.:132/2018 

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 4Ο θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης συμμετοχής υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

σε σεμινάριο με θέμα ‘’κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και ψηφιακό οργανόγραμμα’’». 

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 διεξαγωγής του σεμιναρίου. 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:  



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 65 από 67 

Το πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Κέντρο Δια βίου μάθησης με την επωνυμία 

«Κέντρο Εκπαίδευσης», διοργανώνει στις 22 Μαΐου 2018 εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα 

«κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και ψηφιακό οργανόγραμμα». 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες βασικές γνώσεις σχετικά με την 

κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη των 

Ο.Τ.Α. στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας. 

Ενδεικτικά, θα γίνει αναλυτική παρουσίαση στους ακόλουθους τομείς: 

Α) Θεσμικό πλαίσιο περιγραμμάτων θέσεων εργασίας 

Β) Τα περιγράμματα θέσεων εργασίας και οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας 

Γ) Οργανικές μονάδες (Διευθύνσεις, τμήματα και περιγράμματα θέσεων εργασίας 

Δ) Κατάρτιση Γενικών και Ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας 

Ε) Ψηφιακό Οργανόγραμμα και Ο.Ε.Υ. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 

πρωτ: 6764/14.05.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, με την οποία αιτείται την 

έγκριση της συμμετοχής των υπαλλήλων Σπ. Μητρογιάννη και Φ. Γκίκα στο ανωτέρω σεμινάριο. 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 90,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

ανά άτομο και  θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2018, με τίτλο «δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού». 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έχοντας υπόψη: 

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

- Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 

- Τη θεματολογία του σεμιναρίου 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 6764/14.05.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Σπ. Μητρογιάννη 

και Φ. Γκίκα, σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και 

ψηφιακό οργανόγραμμα», το οποίο διοργανώνεται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης με την 

επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης» στις 22 Μαΐου 2018, στην Αθήνα. 

Β. Η δαπάνη, ποσού 180,00 ευρώ, θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018. 

Γ. Ο Ανάδοχος για την είσπραξη της πληρωμής, θα εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς το 

Δήμο Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1 , Λαύριο, ΑΦΜ: 998292246, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου). 
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ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Αποδοχή δωρεάς φορτηγού οχήματος με ανυψωτικό 

μηχάνημα και γάντζο από τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.) 

Αρ. Απόφ.:133/2018 

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 «αποδοχής δωρεάς φορτηγού οχήματος με ανυψωτικό μηχάνημα και γάντζο 

από τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.)». 

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. 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:  

Με την υπ’ αριθμ.7/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης 

Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.) εγκρίθηκε ομόφωνα η δωρεά κατά πλήρη κυριότητα 

του φορτηγού οχήματος μάρκας Mercedes actros 2535 με αριθμό πλαισίου wdb9502031k245341 με 

ανυψωτικό μηχάνημα με γάντζο (Hook lift) προς το Δήμο Λαυρεωτικής για την κάλυψη των αναγκών 

της Υπηρεσίας Καθαριότητας. 

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

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, παρ.1, περ. η’, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για 

την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

  Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010, την υπ’ αριθμ.7/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης 

Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Αποδέχεται τη δωρεά της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.), 

που αφορά ένα (1) φορτηγό όχημα μάρκας Mercedes actros 2535 με αριθμό πλαισίου 

wdb9502031k245341 με ανυψωτικό μηχάνημα με γάντζο (Hook lift) κατά πλήρη κυριότητα για την 

κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Λαυρεωτικής. 
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Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά, όπως προβεί στο όνομα και για 

λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής στην υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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