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ΘΕΜΑ: Αποστολή της υπ’ αριθ. 226/2017 αποφάσεως του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου µε θέµα: «α) Ανακήρυξη του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, κ. 

Προκόπη Παυλόπουλου, σε επίτιµο ∆ηµότη του ∆ήµου Λαυρεωτικής και 

αναγόρευσή του σε ειδική εκδήλωση στο Λαύριο κατά την 20η Ιανουαρίου 2018. β) 

Εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Λαυρεωτικής, κ.  ∆ηµήτρη Λουκά, να επιδώσει 

στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, το µετάλλιο του 

∆ήµου Λαυρεωτικής, τη σχετική απόφαση ανακήρυξής του σε Επίτιµο ∆ηµότη 

Λαυρεωτικής. γ)Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για  την κάλυψη των  

εξόδων  της εκδήλωσης ».    

 

Σας υποβάλλουµε συνηµµένα ένα (1) αντίγραφο της υπ’ αριθ. 226/2017 απόφασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε το αντικείµενο του θέµατος, καθώς και το 

αποδεικτικό δηµοσίευσης της ανωτέρω απόφασης, προς έλεγχο νοµιµότητας. 

Συνηµµένα: 

1. Απόφαση υπ’ αριθ. 226/2017. 

2. Αποδεικτικό δηµοσίευσης. 

3. Το υπ’ αριθµ. πρωτ.23596/13-12-2017 εισηγητικό έγγραφο του Γραφείου 

∆ηµάρχου  του ∆ήµου Λαυρεωτικής. 

 

Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                                         ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 

 Εσωτ. διανοµή: 1. Γρ. ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

      2. Φ. Αρχείου 
      3. Οικονοµική Υπηρεσία ∆ήµου Λαυρεωτικής. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 

Απόσπασµα Πρακτικού  
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

24η Συνεδρίαση 
 
Ηµεροµηνία Συνεδρίασης  19.12.2017 
Ηµέρα & Ώρα Τρίτη  , 18:00 
Αριθµός Πρόσκλησης 23784/15.12.2017 
Ηµεροµηνία Επίδοσης 15.12.2017 
Αριθµός Μελών 27 
 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι  

1. Λουκάς ∆ηµήτριος, Πρόεδρος 
2. Βελετάκου Ευαγγελία, Γραµµατέας  
3. Τσίκλος Παναγιώτης 
4. Συρίγος Ιωάννης  
5. Αποστολίδης Ιωάννης 
6. Κωστάλας Αντώνης 
7. Αντωνίου Αναστάσιος 
8. Τριανταφυλλίδου Σοφία 
9. Στουραΐτης Ηλίας 
10. Αδάµης Ιωάννης 
11. Λεβαντής Κωνσταντίνος  
12. Παρασκευής Ιωάννης  
13. Μπουκουβάλας Λάµπρος  
14. Ρόζης Σταύρος 
15. Κατσουνάκης Κυριάκος (αποχώρησε στη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος) 
16. Ιατρού Σταύρος (αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης του 2ου θέµατος 
17. Ιατρού Σωτήρης (αποχώρησε στη διάρκεια  συζήτησης του 1ου θέµατος) 
18. Παµφίλης Απόστολος 
19. Σίνη Ευφροσύνη(αποχώρησε στη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέµατος 
20. Λινάρδου Σοφία 
 

 
 Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι  

1. Ελ Αγιουµπ Ατάλλα(δικαιολογηµένα) 
2. Γκικαράκη Μαρία  
3. Πρίφτη Χαρίκλεια 
4. Μακρή Αρετούσα 
5. Κουλουβράκη Ιωάννα 
6. Μαθιουδάκης Μιχαήλ  
7. Κρητικός Σταύρος   
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 

της 24ης Συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Λουκάς, 
έχοντας νόµιµα κληθεί, παρών ο  Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου της Τ.Κ. Αγ. 
Κωνσταντίνου, κ. Κάϊλας Νικήτας, παρούσα η Πρόεδρος της ∆.Ε. Κερατέας κ. Χολέβα 
Κυριακή , ενώ απούσα ήταν η κ. Σπύρου Αλίκη Πρόεδρος της ∆.Ε. Λαυρίου, κ, έχοντες 
άπαντες νόµιµα κληθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 8 του Ν.3852/2010, παρούσα και 
η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για την τήρηση των πρακτικών. 
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ΘΕΜΑ: «α) Ανακήρυξη του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, κ. Προκόπη 

Παυλόπουλου, σε επίτιµο ∆ηµότη του ∆ήµου Λαυρεωτικής και αναγόρευσή του σε 

ειδική εκδήλωση στο Λαύριο κατά την 20η Ιανουαρίου 2018. β) Εξουσιοδότηση του 

∆ηµάρχου Λαυρεωτικής, κ.  ∆ηµήτρη Λουκά, να επιδώσει στον Πρόεδρο της 

∆ηµοκρατίας κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, το µετάλλιο του ∆ήµου Λαυρεωτικής, 

τη σχετική απόφαση ανακήρυξής του σε Επίτιµο ∆ηµότη Λαυρεωτικής. γ)Έγκριση 

δαπάνης και διάθεση πίστωσης για  την κάλυψη των  εξόδων  της εκδήλωσης».    

 

 

Αριθµός Απόφασης: 226/2017 

 

Ο  κ. Πρόεδρος, εισηγούµενος  το 5ο  θέµα της Ηµερησίας ∆ιάταξης, απευθύνει το 

λόγο στο ∆ήµαρχο Λαυρεωτικής κ. ∆ηµήτρη Λουκά, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής: 

«Ο ∆ήµος Λαυρεωτικής, βλέποντας τις ακούραστες προσπάθειες του Προέδρου της 

∆ηµοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, κατά τη δύσκολη περίοδο που διανύουµε, από 

τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ως Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, εκτιµώντας 

την σε κρίσιµες στιγµές αναντικατάστατη συµβολή του και το δραστήριο ρόλο του για την 

αξιοπρεπή θέση της χώρας µας στην ευρωπαϊκή και διεθνή πολιτική σκηνή και την εν γένει 

δηµοκρατική και πνευµατική παρουσία του, προτείνει την αναγόρευσή του σε επίτιµο 

∆ηµότη του ∆ήµου µας σε ειδική εκδήλωση.  

Τιµούµε το θεσµό που εκπροσωπεί η Αυτού Εξοχότητα, ο κύριος Προκόπης 

Παυλόπουλος, ο Ακαδηµαϊκός, ο ρυθµιστής της ∆ηµοκρατίας και εκφραστής της ενότητας, 

ο εγγυητής και θεµατοφύλακας των δηµοκρατικών κατακτήσεων του λαού. Η πολυσήµαντη 

προσφορά του στην Πατρίδα τον καθιστά υπόδειγµα αξιοπρεπούς και συνεπούς 

υπηρέτησης του δηµόσιου συµφέροντος. 

Ταυτόχρονα, επιθυµούµε αυτή η εκδήλωση να συνδυασθεί µε την παρουσίαση της 

δίγλωσσης (ελληνικά-αγγλικά) έκδοσης «Λαύριο η Βοή του Χρόνου: το Νεότερο Λαύριο 

της Μεταλλείας και Μεταλλουργίας» της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής (Ε.ΜΕ.Λ.), του 

συλλόγου των επιστηµόνων της περιοχής, η οποία είναι αφιερωµένη στα 150 χρόνια του 

νεότερου Λαυρίου (1865-2015)· περιέχει δε σπάνιες φωτογραφίες (410) και σχεδόν 

µοναδικές από τα µέσα του 19ου ως τα µέσα του 20ου αι. µε βιοµηχανικό µεταλλευτικό-

µεταλλουργικό περιεχόµενο, µε πλήρη ιστορική τεκµηρίωση και αισθητική αρτιότητα, έργο 

των Κώστα Γ. Μάνθου, αρχιτέκτονος  ΑΠΘ, ΜArch Pratt Institute Νέας Υόρκης (γενική 

επιµέλεια του φωτογραφικού αρχειακού υλικού και της έκδοσης) και Γιώργου Ν. ∆ερµάτη, 
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∆ρος Ιστορίας του Πανεπιστηµίου της Louvain-la-Neuve του Βελγίου (επιστηµονική 

επιµέλεια και συγγραφή κειµένων), µελών του ∆.Σ. της Ε.ΜΕ.Λ.  

Το προβλεπόµενο εξοδολόγιο για την παραπάνω εκδήλωση διαµορφώνεται ως 
εξής:  

  

 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον ΚΑ 00-6443 «∆απάνες δεξιώσεων και 

εθνικών ή τοπικών εορτών» και τον ΚΑ 00-6433 «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα 

και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» του προϋπολογισµού 

εξόδων του οικονοµικού έτους 2017 και τους αντίστοιχους κωδικούς του οικονοµικού έτους 

2018. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούµαστε ο ∆ήµος Λαυρεωτικής, µε 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:  Α) να ανακηρύξει την Αυτού Εξοχότητα, τον 

Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, ΕΠΙΤΙΜΟ ∆ΗΜΟΤΗ του 

∆ΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ως ένδειξη βαθύτατης τιµής και σεβασµού προς το πρόσωπό 

του και ως ελάχιστη ηθική ανταµοιβή για την προσφορά του, Β) να εξουσιοδοτήσει τον 

υποφαινόµενο ∆ήµαρχο Λαυρεωτικής ∆ηµήτρη Λουκά, να επιδώσει στον Πρόεδρο της 

∆ηµοκρατίας κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, το µετάλλιο του ∆ήµου Λαυρεωτικής, τη 

σχετική απόφαση ανακήρυξής του σε Επίτιµο ∆ηµότη Λαυρεωτικής κατά τη διάρκεια της 

ειδικής εκδήλωσης στις 20 Ιανουαρίου 2018 και Γ) να εγκρίνει τη δαπάνη για τα έξοδα της 

εκδήλωσης». 

  Εν κατακλείδι  ο ∆ήµαρχος Λαυρεωτικής  αναφέρει στο Σώµα την ιδιαίτερης σηµασίας 

και ιστορικής αξίας  για τον ∆ήµο Λαυρεωτικής  ανακήρυξη του Προέδρου της 

∆ηµοκρατίας, κύριου Προκόπη Παυλόπουλου, ως Επίτιµου  ∆ηµότη  του ∆ήµου  

Λαυρεωτικής. 

ΕΙ∆ΟΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 24% 

ΦΠΑ 24% ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 
24% 

Έγχρωµες 
προσκλήσεις, 
ηλεκτρονικά 
banners και πανό 
εσωτερικού χώρου 

1.000€ 240€ 1.240€ 

Ηχητική κάλυψη 
και φωτισµός 

400€ 96€ 496€ 

Παροχή υπηρεσίας 
εστίασης - µπουφέ 

2.000€ 480€ 2.480€ 

Ανθοστολισµός και 
διακόσµηση 

350€ 84€ 434€ 

Τιµητική πλακέτα 
και καρφίτσα πέτου 

250€ 60€ 310€ 

Σύνολο 4.000€ 960€ 4.960€ 
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Επίσης, τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος  της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής (Ε.ΜΕ.Λ.), κ. 

Βλάδος Αναστάσιος, ο οποίος εξήρε  την πρόταση για την ανακήρυξη του  Πρόεδρου της 

∆ηµοκρατίας, κύριου Προκόπη Παυλόπουλου, ως Επίτιµου  ∆ηµότη  του ∆ΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ µε  την ταυτόχρονη εκδήλωση για την 150ετηρίδα του Νεότερου Λαυρίου 

στην οποία είναι αφιερωµένη η έκδοση της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής,  «Λαύριο η 

Βοή του Χρόνου: το Νεότερο Λαύριο της Μεταλλείας και Μεταλλουργίας». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ανέφερε ο Πρόεδρος καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 

∆ήµου Λαυρεωτικής α) να ανακηρύξει την Αυτού Εξοχότητα, τον Πρόεδρο της 

∆ηµοκρατίας, κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, ΕΠΙΤΙΜΟ ∆ΗΜΟΤΗ του ∆ΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ως ένδειξη βαθύτατης τιµής και σεβασµού προς το πρόσωπό του και ως 

ελάχιστη ηθική ανταµοιβή για την προσφορά του και το συνδυασµό της εκδήλωσης µε την 

παρουσίαση   της δίγλωσσης (ελληνικά-αγγλικά) έκδοσης «Λαύριο η Βοή του Χρόνου: το 

Νεότερο Λαύριο της Μεταλλείας και Μεταλλουργίας» της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής 

(Ε.ΜΕ.Λ.), του συλλόγου των επιστηµόνων της περιοχής, η οποία είναι αφιερωµένη στα 

150 χρόνια του νεότερου Λαυρίου (1865-2015) β) να εξουσιοδοτήσει τον  ∆ήµαρχο 

Λαυρεωτικής κ. ∆ηµήτρη Λουκά, να επιδώσει στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κύριο 

Προκόπη Παυλόπουλο, το µετάλλιο του ∆ήµου Λαυρεωτικής, τη σχετική απόφαση 

ανακήρυξής του σε Επίτιµο ∆ηµότη Λαυρεωτικής κατά τη διάρκεια της ειδικής εκδήλωσης 

στις 20 Ιανουαρίου 2018 και Γ)  και έχοντας υπόψη τις διατάξεις της περ.΄α  παρ. 3 του 

άρθρου 158 του Ν. 3463/2006, να αποφασίσει σχετικά για  την έγκριση της δαπάνης και 

τη διάθεση της πίστωσης ποσού 4.960€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  σε βάρος του ΚΑ 

δαπανών  00-6433 «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 

φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών»και σε βάρος του ΚΑ δαπανών  00-6443  

«∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

οικονοµικού έτους 2017 και τους αντίστοιχους κωδικούς του οικονοµικού έτους 2018. 

Ακολούθως, ο  κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να ψηφίσει σχετικά. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

 

Αφού έλαβε υπ’ όψιν του: 

• Την εισήγηση του  κ. Προέδρου. 

• Το υπ’ αριθµ. πρωτ.23596/13-12-2017 εισηγητικό έγγραφο του Γραφείου 

∆ηµάρχου  του ∆ήµου Λαυρεωτικής. 
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και µετά από διαλογική συζήτηση, όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο, όπως 

καταγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει: 

Α) την Ανακήρυξη του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλου, 

σε επίτιµο ∆ηµότη του ∆ήµου Λαυρεωτικής, 

Β) τη ∆ιοργάνωση τιµητικής εκδήλωσης για την αναγόρευση  του Προέδρου 

της ∆ηµοκρατίας, κατά την 20η Ιανουαρίου 2018, κ. Προκόπη Παυλόπουλου, σε 

Επίτιµο ∆ηµότη του ∆ήµου Λαυρεωτικής και το συνδυασµό αυτής  µε την 

παρουσίαση   της δίγλωσσης (ελληνικά-αγγλικά) έκδοσης «Λαύριο η Βοή του 

Χρόνου: το Νεότερο Λαύριο της Μεταλλείας και Μεταλλουργίας» της Εταιρείας 

Μελετών Λαυρεωτικής (Ε.ΜΕ.Λ.), του συλλόγου των επιστηµόνων της περιοχής, η 

οποία είναι αφιερωµένη στα 150 χρόνια του νεότερου Λαυρίου (1865-2015) 

Γ) Εξουσιοδοτεί  τον  ∆ήµαρχο Λαυρεωτικής κ.  ∆ηµήτρη Λουκά, να επιδώσει 

στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, το µετάλλιο του 

∆ήµου Λαυρεωτικής, τη σχετική απόφαση ανακήρυξής του σε Επίτιµο ∆ηµότη 

Λαυρεωτικής κατά τη διάρκεια της ειδικής εκδήλωσης.  

∆)Την έγκριση δαπάνης και την διάθεση πίστωσης, ποσού τεσσάρων 

χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (4.960)€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ η οποία 

έχει ως εξής: 

 

  Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 00-6433 µε τίτλο «Τιµητικές διακρίσεις, 

αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 

αντιπροσωπειών» και σε βάρος του ΚΑ δαπανών  00-6443  «∆απάνες δεξιώσεων 

και εθνικών ή τοπικών εορτών» του Προϋπολογισµού Εξόδων του ∆ήµου 

ΕΙ∆ΟΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
24% 

ΦΠΑ 24% ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

Έγχρωµες προσκλήσεις, 
ηλεκτρονικά banners 
και πανό εσωτερικού 
χώρου 

1.000€ 240€ 1.240€ 

Ηχητική κάλυψη και 
φωτισµός 

400€ 96€ 496€ 

Παροχή υπηρεσίας 
εστίασης - µπουφέ 

2.000€ 480€ 2.480€ 

Ανθοστολισµός και 
διακόσµηση 

350€ 84€ 434€ 

Τιµητική πλακέτα και 
καρφίτσα πέτου 

250€ 60€ 310€ 

Σύνολο 4.000€ 960€ 4.960€ 
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Λαυρεωτικής, οικονοµικού έτους 2017 και τους αντίστοιχους κωδικούς του 

οικονοµικού έτους 2018. 

Αναθέτει τα περαιτέρω στο ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτρη Λουκά 

 

Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, πήρε αριθµό απόφασης 

226/2017 και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

    ∆ΗΜΗΤΡΗΣ Β. ΛΟΥΚΑΣ 

ΑΔΑ: Ω0ΨΣΩΛ1-1ΒΜ
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