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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Λαύριο 16/11/2018 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ           Αριθ. Πρωτ.:17642 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 1 Λαύριο            ΠΡΟΣ: 
Πληρ.: Κ. Ξέστερνου         Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Τηλέφωνο: 22923/ 20165        Αττικής 
Fax: 22920/22413                   Κατεχάκη 56 - Αθήνα 
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: ds@lavrio.gr 
 

 
Θέμα: Αποστολή της υπ. αριθ. 208/2018 αποφάσεως του Δημοτικού 

Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση τιμητικής εκδήλωσης 

με αφορμή τον Απολογισμό έργου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των 

εθελοντών πυρασφάλειας του Δήμου Λαυρεωτικής». 

 

 
Σας υποβάλλουμε συνημμένα ένα (1) αντίγραφο της υπ. αριθ. 208/2018 απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, καθώς και το 

αποδεικτικό δημοσίευσης της ανωτέρω απόφασης, προς έλεγχο νομιμότητας. 

 
Συνημμένα:  

1. Απόφαση υπ. αριθ. 208/2018. 

2. Αποδεικτικό δημοσίευσης. 

3. Το υπ. αριθ. πρωτοκόλλου 17261/09.11.2018 έγγραφο του  Γραφείου Δημάρχου  

του Δήμου Λαυρεωτικής. 

 

 

             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 

 

                        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 

 
 

 

Εσωτ. διανομή: 1.Γρ. Πρωτοκόλλου, Γρ. Δημάρχου 

                2. Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Λαυρεωτικής. 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Απόσπασμα Πρακτικού  
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου  

      25η   Τακτική  Συνεδρίαση 
 

Ημερομηνία Συνεδρίασης  13.11.2018 

Ημέρα & Ώρα Τρίτη , 18:00 

Αριθμός Πρόσκλησης 17263/09.11.2018 

Ημερομηνία Επίδοσης 09.11.2018 

Αριθμός Μελών 27 
 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Αδάμης Ιωάννης, Πρόεδρος 

2.  Βελετάκου Ευαγγελία, Γραμματέας 

3. Τσίκλος Παναγιώτης 

4. Κωστάλας Αντώνης 

5. Λουκάς Δημήτρης 

6. Στουραΐτης Ηλίας 

7. Τριανταφυλλίδου Σοφία(Αποχώρησε στη συζήτηση  θέματος  Ε.Η.Δ) 

8. Παπαχρήστου Ιωάννης 

9. Λινάρδου Σοφία 

10. Λεβαντής Κωνσταντίνος (Αποχώρησε στη συζήτηση του 11ου θέματος Η.Δ) 

11. Μπουκουβάλας Λάμπρος(Αποχώρησε στη συζήτηση του 11ου θέματος Η.Δ) 

12. Κατσουνάκης Κυριάκος 

13. Ιατρού Σταύρος  

14. Παμφίλης Απόστολος 

15. Κουλουβράκη Ιωάννα(προσήλθε στο 11ο θέμα Η.Δ) 

16. Μαθιουδάκης Μιχαήλ 

17. Κρητικός Σταύρος 

18. Γκικαράκη Μαρία 

19. Ρόζης Σταύρος  

20. Μακρή Αρετούσα  

21. Παρασκευής Ιωάννης  

22. Ιατρού Σωτήριος 

23. Αντωνίου Αναστάσιος 

 
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Ελ Αγιούμπ Ατάλλα, Αντιπρόεδρος(απουσίαζε δικαιολογημένα) 

2. Αποστολίδης Ιωάννης(απουσίαζε δικαιολογημένα) 

3. Πρίφτη Χαρίκλεια  

4. Σίνη Ευφροσύνη(απουσίαζε δικαιολογημένα) 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
25ης   συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Λουκάς, έχοντας νόμιμα 
κληθεί, παρόν ήταν   ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου, κ. Κάϊλας 
Νικήτας, ενώ απούσες   ήταν  η  Πρόεδρος του  Τοπικού  Συμβουλίου της Δ.Ε. Λαυρεωτικής, κ. 
Σπύρου Αλίκη και η Πρόεδρος της Δ.Ε. Κερατέας, κ. Χολέβα Κυριακή και 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: «Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση τιμητικής εκδήλωσης με 

αφορμή τον Απολογισμό έργου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των 

εθελοντών πυρασφάλειας του Δήμου Λαυρεωτικής» 

 

 

Αριθμός Απόφασης: 208/2018 

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα   Ημερησίας Διάταξης, έθεσε υπόψη των 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου    τα εξής: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 158 του 

Ν. 3463/2006: 

«3. Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του 

προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν: 

α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, 

ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος 

ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την 

προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και 

πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του». 

 Ακολούθως  ανέφερε ότι στο υπ΄ αριθ. 17261/09-11-2018 έγγραφο του Γραφείου 

Δημάρχου αναφέρονται τα εξής: 

«Με αφορμή τη λήξη της Αντιπυρικής Περιόδου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στην οποία θα 

παρουσιαστεί ο Απολογισμός Έργου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των εθελοντών 

πυρασφάλειας του Δήμου μας την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018. 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συμβάλει στην προστασία των πολιτών, στη διατήρηση του φυσικού 

πλούτου και την προστασία των χώρων πρασίνου του Δήμου μας. Ειδικά μετά την ιδιαίτερα 

απαιτητική και δύσκολη αντιπυρική περίοδο που έληξε, οφείλουμε να τιμήσουμε τους ανθρώπους 

που με κίνδυνο της ζωής τους δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό μαζί με τους εθελοντές πυρασφάλειας 

του Δήμου Λαυρεωτικής. Ως ένδειξη αναγνώρισης της υπερπροσπάθειας και του έργου της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στην οποία θα κληθούν οι μόνιμοι 

υπάλληλοι του Δήμου, οι πενταετούς σύμβασης και οι εποχικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας Λαυρίου, καθώς και οι εθελοντές πυρασφάλειας του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Η προβλεπόμενη δαπάνη για την παραπάνω τιμητική εκδήλωση διαμορφώνεται ως εξής: 
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«Έξοδα εδεσμάτων και ποτών» 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον 

Κ.Α.00-6434 με τίτλο «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων» του προϋπολογισμού του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018. 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης 

ποσού 3.000,00 ευρώ σε βάρος του  ΚΑ 00-6434, για τη διοργάνωση τιμητικής εκδήλωσης με 

αφορμή τον Απολογισμό έργου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των εθελοντών πυρασφάλειας του 

Δήμου Λαυρεωτικής. 

Η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει με απόφαση Δημάρχου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 

του Ν.4555/2018 και ισχύει». 

 

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας  

Ιατρού Σταύρος, εξέφρασε  την αντίθεσή του ως προς την διοργάνωση τέτοιου τύπου 

εκδήλωσης, αφού θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει διαφορετική επιβράβευση του έργου της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των εθελοντών πυρασφάλειας.  

   

 

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  

 
Αφού έλαβε υπ’ όψιν του: 

 Την εισήγηση του κ. Προέδρου 

 Τις διατάξεις του εδαφίου α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006. 

 Το υπ. αριθ. πρωτ. 17261/09-11-2018 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου  του 

Δήμου Λαυρεωτικής 

και μετά από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο, όπως 

καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 
Εγκρίνει την  κάλυψη των εξόδων για τη διοργάνωση τιμητικής εκδήλωσης 

με αφορμή τον Απολογισμό έργου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των 
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εθελοντών πυρασφάλειας του Δήμου Λαυρεωτικής  και καθορίζει το ποσό  

πίστωσης στις   τρεις   χιλιάδες  (3.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6434 με τίτλο «Λοιπές Δαπάνες 

δημοσίων σχέσεων» του Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού 

έτους 2018.  

Η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει 

από το  Δήμαρχο Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του 

Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 και ισχύει. 

 

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.  Ιατρού Σταύρος. 

 
Αναθέτει τα περαιτέρω στο Δήμαρχο κ. Λουκά Δημήτριο. 

 
 

Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε, πήρε αριθμό απόφασης 

208/2018 και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΗΣ 
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