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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

  

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  1 9 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 14ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 

 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 14 Οκτωβρίου 2019 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Δευτέρα, ώρα 18:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 10.10.2019 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 7 

Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ασπασία Αργεντίνη,  Ηλίας Στουραΐτης, Χαράλαμπος 

Ζαγουρής, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Αρετούσα Μακρή, Σταύρος Κρητικός  

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2019 του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. απόφ: 165/2019 

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 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του 

ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής». 

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

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

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

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

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

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

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

διάταξη, εξαιτίας της άμεσης ανάγκης αποδοχής της επιχορήγησης από το Δήμο και ενίσχυσης των 

κωδικών που αφορούν φόρους, κρατήσεις, εισφορές σε ασφαλιστικούς φορείς, προκειμένου να 

εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
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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: 

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

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις 

κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.  

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί 

ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως 

εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως 

αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων 

δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.  

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων 

πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας 

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και 

άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να 

καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί 

απροόπτου δαπάνης.  

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται 

εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και 

άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή 

εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω 

προϋπολογισμώ».  

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως 

των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 

αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του 

παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν 

τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Συνεπώς, για την έκδοση της 

τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και 

διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με 

το ως άνω έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει 

να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την 

προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της 

απόφασης αναμόρφωσης. 
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Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η 

τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον 

προϋπολογισμό. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει η 

Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για «…την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των 

ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και 

επιχειρήσεων του δήμου…». 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 

− Την υπ’ αριθμ. 213/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ έτους 2019 και την Α.Π. 

121419/38156/26.02.2019 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία 

επικυρώθηκε. 

− Την υπ’αριθμ.50/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 1η 

τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. 

− Την υπ’αριθμ.104/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 2η 

τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. 

− Την υπ’αριθμ.146/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 3η 

τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. 

− Την υπ’ αριθμ. 85/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ με την 

οποία: 

(α) Έγινε η αποδοχή ποσού 20.000,00 ευρώ, που αφορά επιχορήγηση στα πλαίσια της ετήσιας 

επιχορήγησης που λαμβάνει το Νομικό Πρόσωπο από το Δήμο Λαυρεωτικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 

1089/Β/10.04.2012, για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, εργοδοτικών εισφορών, αμοιβών 

εκτελεστών μουσικών οργάνων, εξόδων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, παροχής υπηρεσιών 

απαραιτήτων για την λειτουργία και τους σκοπούς του Νομικού Προσώπου, καθώς και λοιπών 

υποχρεώσεων προς τρίτους. 

(β) Εισηγείται την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου 

οικονομικού έτους 2019, με τις κάτωθι μεταβολές: 

Α. Αύξηση των παρακάτω Κ.Α. Εσόδων 

1. Αυξάνεται ο Κ.Α. 0718.001 που αφορά τη λήψη της Επιχορήγησης από το Δήμο Λαυρεωτικής κατά 

20.000,00 ευρώ. 

2. Αυξάνεται ο Κ.Α. 4121 που αφορά «Φόροι μισθωτών υπηρεσιών» κατά 7.000,00 ευρώ με ισόποση 

αύξηση του Κ.Α. 15-8221.001 «Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών». 

3. Αυξάνεται ο Κ.Α. 4123 που αφορά «Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.» 

κατά 1.000,00 ευρώ με ισόποση αύξηση του Κ.Α. 15-8223 «Απόδοση φόρων προμηθευτών 

εργολάβων ελ. επαγγελματιών». 
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4. Αυξάνεται ο Κ.Α. 4124.001 που αφορά «Λοιπές κρατήσεις υπέρ δημοσίου» κατά 2.000,00 ευρώ με 

ισόποση αύξηση του Κ.Α. 15-8224.001 «Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου». 

5. Αυξάνεται ο Κ.Α. 4131.001 που αφορά «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία» κατά 

33.000,00 ευρώ με ισόποση αύξηση του Κ.Α. 15-8231.001 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 

και ταμεία». 

6. Αυξάνεται ο Κ.Α. 4142.001 που αφορά «Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-σωματείο κλπ» κατά 16,00 

ευρώ με ισόποση αύξηση του Κ.Α. 15-8242.004 «Κράτηση υπέρ συλλόγου σωματείων». 

Β. Αύξηση των παρακάτω Κ.Α Εξόδων 

1. Αυξάνονται οι  Κ.Α. 15-6011.001, 15-6051.001, 15-6051.002 που αφορούν τις τακτικές αποδοχές 

και τις εργοδοτικές εισφορές του μονίμου προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ.  

2. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6115 που αφορά «Αμοιβές λογιστών».  

3. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6117.001 που αφορά «Αμοιβή εκτελούντων υπηρεσία με ιδιότητα ελεύθερου 

επαγγελματία». 

4. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6117.003 που αφορά «Αμοιβές εκτελεστών μουσικών οργάνων». 

5. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6471.001 που αφορά «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων».  

6. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6471.013 που αφορά «Παροχή υπηρεσιών Δημοτικής Φιλαρμονικής και λοιπών 

τμημάτων μουσικής». 

Γ. Μείωση Κ.Α. εξόδων 

Προκειμένου να καλυφθούν οι αυξήσεις των ανωτέρω Κ.Α. θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχα 

μειώσεις  Κ.Α. δαπανών. 

Μετά την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης, το αποθεματικό του προϋπολογισμού έτους 2019 του 

Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’, θα παραμείνει αμετάβλητο στο ποσό των  4.604,46 ευρώ. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− την υπ’ αριθμ. 213/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής 

− την υπ’ αριθμ. 85/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την τέταρτη (4η) Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» οικονομικού έτους 2019, όπως αυτή 

εμφανίζεται αναλυτικά κατωτέρω: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ: 2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ – ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
 
 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 
  

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 4.604,46 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 0718.001  Επιχορήγηση Δήμου 20.000,00 0,00 

 2 4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 7.000,00 0,00 

 3 4123. Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ.  1.000,00 0,00 
 Επαγγελματιών κ.λ.π. 
 4 4124.001 Λοιπές κρατησεις υπέρ δημοσίου 2.000,00 0,00 

 5 4131.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και  33.000,00 0,00 
 ταμεία 
 6 4142.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-σωματείο κλπ 16,00 0,00 

 63.016,00 

 2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 7 0,00 15-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμου Προσωπικού 2.500,00 

 8 0,00 15-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμου προσωπικού 400,00 

 9 0,00 15-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ μονίμου προσωπικού 120,00 
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 10 0,00 15-6115. Αμοιβές λογιστών 1.500,00 

 11 0,00 15-6117.001 Αμοιβ.εκτελ.υπηρ με ιδιότ.ελευθ.επαγγελματία 5.000,00 

 12 0,00 15-6117.003 Αμοιβές εκτελεστών μουσικών οργάνων 20.000,00 

 13 0,00 15-6471.001 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 10.000,00 

 

 14 0,00 15-6471.013 Παροχή υπηρεσιών Δημοτικής Φιλαρμονικής και λοιπών  5.000,00 
 τμημάτων μουσικής 
 15 0,00 15-8221.001 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών 7.000,00 

 16 0,00 15-8223. Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών  1.000,00 
 κ.λ.π. 
 17 0,00 15-8224.001 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου 2.000,00 

 18 0,00 15-8231.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 33.000,00 

 19 0,00 15-8242.004 Κράτηση υπέρ συλλόγου σωματείων 16,00 

 87.536,00 

 3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 20 0,00 00-6431. Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου -32,80 

 21 0,00 00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών -22,82 

 22 0,00 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων -1.000,00 

 23 0,00 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως -1.313,98 

 24 0,00 00-6821. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης -500,00 

 25 0,00 00-6822. Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης -500,00 

 26 0,00 15-6261.003 Συντήρηση επισκευή ακινήτων αθλητικών εγκαταστάσεων  -34,00 
 (Συνεχιζόμενη σύμβαση από το έτος 2018) 
 27 0,00 15-6261.005 Συντήρηση επισκευή κτιρίων αθλητικών εγκαταστάσεων -10.074,40 

 28 0,00 15-6264.002 Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής -840,00 

 29 0,00 15-6265.002 Συντήρηση μουσικών οργάνων -650,00 

 30 0,00 15-6461. Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων -500,00 
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 31 0,00 15-6462. Δημοσίευση προκηρύξεων -203,89 

 32 0,00 15-6471.006 Προμήθεια- μεταποίηση στολών -2.352,60 

 33 0,00 15-6472.008 Δαπάνη διοργάνωσης αγώνα NIGHT RUN -20,24 
 35 0,00 15-6654. Προμήθεια λοιπού υλικού -1.373,27 

 36 0,00 15-6699.001 Προμήθεια αθλητικού υλικού -200,16 

 37 0,00 15-6699.005 Προμήθεια αθλητικού ιματισμού -1.000,00 

 38 0,00 15-6699.007 Προμήθεια αναλωσίμων μουσικής -1.000,00 

 39 0,00 15-7131.001 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός -488,36 

 40 0,00 15-7131.002 Προμήθεια ηχητικών και φωτιστικών συστημάτων -113,56 

 41 0,00 15-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και  -1.000,00 
 λογισμικά  
 42 0,00 15-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός -1.299,92 

 -24.520,00 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  63.016,00 63.016,00 
  
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 4.604,46 

 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  4.604,46 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 63.016,00 
  ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 87.536,00 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -24.520,00 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 4.604,46 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
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Το αποθεματικό, μετά την τρέχουσα αναμόρφωση, διαμορφώνεται  στο ποσό των 4.604,46 ευρώ. 

 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 112Α/2019 που εκδόθηκε 

με την αριθμ.135/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Αρ. Απόφ.: 166/2019 

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 112Α/2019 που εκδόθηκε με την υπ’ 

αριθμ.135/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 18473/09.10.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ.135/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η 

έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 7.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019, για την κάλυψη δαπανών 

διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού για τα απορριμματοφόρα και λοιπά οχήματα του Δήμου. 

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.135/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ: 18473/09.10.2019 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 112Α/2019, 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, ΔΕ Τεχνικών 

Ηλεκτρ/κων, από υπόλογο του ποσού που του είχε διατεθεί για την πληρωμή των διοδίων της Αττικής 

Οδού. 
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ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 123Α/2019 που εκδόθηκε 

με την αριθμ.144/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Αρ. Απόφ.: 168/2019 

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 123Α/2019 που εκδόθηκε με την υπ’ 

αριθμ.144/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 18470/09.10.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ.144/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η 

έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 1.341,69 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 

δαπανών 20-7321.002 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. 

Κερατέας» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019. 

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

υπάλληλος του Δήμου, Λιούμης Ευάγγελος, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός, με βαθμό Γ’.  

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 το ποσό των 1.341,69 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.144/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ: 18470/09.10.2019 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 123Α/2019, 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, Λιούμη Ευάγγελο, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγο – 

Μηχανικό, από υπόλογο του ποσού που του είχε διατεθεί για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ. 

 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 134Ε/2019 που εκδόθηκε 

με την αριθμ.105/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
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Αρ. Απόφ.: 169/2019 

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 134Ε/2019 που εκδόθηκε με την υπ’ 

αριθμ.105/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 18468/09.10.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ.105/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η 

έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 με τίτλο: 

«ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2019, για την 

αποστολή αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής 

μέσω ΕΛΤΑ. 

Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος η 

υπάλληλος του Δήμου, Φωτεινή Δελαβέκουρα, ΔΕ1.  

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.  

Η υπόλογος δαπάνησε το ποσό των 449,44 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 50,56 ευρώ επεστράφη 

με το αριθμ.3Π γραμμάτιο είσπραξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή της 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.105/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ: 18468/09.10.2019 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 134Ε/2019, 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 την υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Φωτεινή Δελαβέκουρα, ΔΕ1, από υπόλογο του 

ποσού που της είχε διατεθεί για την πληρωμή των ΕΛΤΑ. 
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ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.100,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-

6221 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019 για την 

αποστολή αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του Δήμου μέσω ΕΛΤΑ 

Αρ. Απόφ.: 170/2019 

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

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

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.100,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 του 

προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019 για την αποστολή 

αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του Δήμου μέσω ΕΛΤΑ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής  την αριθμ. πρωτ: 18462/09.10.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 

«Σας γνωρίζουμε ότι για την αποστολή αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του Δήμου μας μέσω 

ΕΛΤΑ κρίνεται αναγκαία η καταβολή της δαπάνης του ποσού των 1.100,00 ευρώ στο όνομα μόνιμου 

υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3852/2010, σε 

συνδυασμό με τα άρθρα 32, 34, 37 του από Β.Δ/τος 17/5 – 15/06/1959. 

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 158 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την 

πσρ.5 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και ισχύει εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Α-39 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης ποσού 6.000,00 ευρώ στον ΚΑ δαπανών 00-6221 του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 

2019.  

Κατόπιν αυτού, εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση έκδοσης χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.100,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221, καθώς και τον ορισμό 

υπολόγου του ως άνω χρηματικού εντάλματος. Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού από τον 

υπόλογο υπάλληλο πρέπει να ορισθεί τρίμηνη από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού εντάλματος 

προπληρωμής.» 

Στη συνέχεια, 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 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του 

από 17.05.59 Β.Δ/τος, 

− την αριθμ. πρωτ: 18462/09.10.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− την αριθμ.Α-39/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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Α. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.100,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 

00-6221 με τίτλο: «ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 

2019, για την αποστολή αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου 

Λαυρεωτικής μέσω ΕΛΤΑ. 

Β. Ορίζει ως υπόλογο την υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Φωτεινή Δελαβέκουρα, ΔΕ1.  

Γ. Η προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, ορίζεται η 30 Νοεμβρίου 

2019, ήτοι ένας (1) μήνας πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους. 

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

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

Κοινοτήτων». 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ) 

Αρ. Απόφ.:171/2019 

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 πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 18161/04.10.2019 εισήγηση της διαχειρίστριας της παγίας 

προκαταβολής για το έτος 2019, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Παρακαλώ όπως προβείτε σε έλεγχο των τιμολογίων που πληρώθηκαν από την πάγια 

προκαταβολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ΒΔ 17/5 – 15/06/1959. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΣΟ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ 

1 ΜΑΝΕΣΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 16.09.2019 62 464,00€ 32,00€ 

2 ΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜ 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

16.09.2019 44 464,00€ 32,00€ 

3 ΜΑΝΚΑ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜ. 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 

16.09.2019 22 464,00€ 32,00€ 

4 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΧΑΡΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΥΡΙΟΥ 16.09.2019 92 464,00€ 32,00€ 

5 ΠΑΝΕΤΤΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΥΔΡΟΑΜΜΟΒΟΛΗ ΣΕ 
ΚΟΛΩΝΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

17.09.2019 142 148,80€  

6 ΔΟΥΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 
ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ  

19.09.2019 99 464,00€ 32,00€ 
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7 
Γ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  
& Κ. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ 
Ο.Ε. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΠΕ 
ΛΑΥΡΙΟΥ 

20.09.2019 1978 464,00€ 32,00€ 

8 Γ.Ι.Σ. –ΔΟΜΗ ΙΚΕ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ 

20.09.2019 76 464,00€ 32,00€ 

9 ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΣΤΟ ΚΛ. 
ΓΥΜΝ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

25.09.2019 17 346,13€ 23,87€ 

    ΣΥΝΟΛΟ 3.742,93 247,87 

    ΥΠΟΛΟΙΠΟ 9,20€  

    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΠΟΣΟΥ 257,07€  

 

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

μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

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

− τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006 

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 

− την αριθμ.37/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η σύσταση της 

πάγιας προκαταβολής και ο ορισμός υπολόγου υπαλλήλου 

− την αρ. πρωτ: 18161/04.10.2019 εισήγηση της διαχειρίστριας της παγίας προκαταβολής 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής, όπως αυτές αναφέρονται στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσας, από την υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Αναστασία 

Καραγιώργου, συνολικού ύψους 3.742,93 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων 

σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2019. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Αυγούστου 2019 

Αρ. Απόφ.:172/2019 

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 

πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Αυγούστου 2019», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Μαΐου/15 Ιουν. 1959 «Περί οικονομικής 

διοικήσεως και λογιστικού  των Δήμων και Κοινοτήτων» ο δημοτικός ταμίας έχει την υποχρέωση να 

υποβάλλει κάθε μήνα για έλεγχο στο Δήμαρχο και την Οικονομική, πλέον, Επιτροπή λογαριασμό των 

εσόδων και εξόδων του Δήμου.  
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Στο μηνιαίο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζονται, ως προς το σκέλος των εσόδων τα βεβαιωθέντα 

έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα απομένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα κατ’ είδος 

εσόδου, και ως προς το σκέλος των δαπανών οι ενταλθείσες και διενεργηθείσες πληρωμές κατ' είδος 

εξόδου. Επιπλέον, στο λογαριασμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα πληρωτέα και το 

εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου.  

Η Ειδική Ταμίας υπέβαλε το αριθμ. πρωτ: 16049/04.09.2019 πρωτόκολλο ταμειακής 

διαχείρισης μηνός Αυγούστου 2019. 

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 48 του Β.Δ. της 17 Μαΐου/15 Ιουν. 1959, 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ: 16049/04.09.2019 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Αυγούστου 2019, το οποίο έχει ως κατωτέρω: 

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου: 
 

Υπόλοιπο της 31/07/2019 στις τράπεζες και στο ταμείο: 2.231.370,78 € 
Πλέον εισπράξεις Αυγούστου: 531.251,19 € 
Μείον πληρωμές Αυγούστου: -643.081,07 € 

Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/08/2019): 2.119.540,90 € 
 
Σύμφωνα με τα extrait των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του Δήμου 

σε λογαριασμούς όψεως την 31/08/2019 ανήλθε στο ποσό των 2.109.178,99 €. 

Αναλυτικά:  

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.144/540046-57 299.070,84 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.144/540073-20 242.760,63 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.144/535309-26 36.028,83 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.144/003147-05 18.428,71 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.144/003906-30 87,49 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ.433.00.2001.000035 125.177,39 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ.433.00.2001.000086 604.198,08 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 802.002.203.000.330 0,00 € 

Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.40.0200036773 557.086,41 € 
Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0040.60.0200661421 0,00 € 
Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.47.0200048045 22,61 € 

Τράπεζα της Ελλάδος Αρ. Λογ. 703105500005850 226.858,00 € 
Σύνολα: 2.109.718,99 € 
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Πλέον των ανωτέρω: 

1. στην ταμιακή υπηρεσία του δήμου υπήρχε σε μετρητά το ποσό των 1.821,91 € 

2. στα χέρια των υπολόγων των παγίων προκαταβολών υπάρχει σε λογαριασμούς ειδικού 

σκοπού, το ποσό των 8.000,00 € 

 
Αθροιστικά, τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο του Δήμου, στους υπολόγους των παγίων 

προκαταβολών και στην τράπεζα ανέρχονταν σε 2.119.540,90 € 

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 2.111.857,84 € και 

διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ 345.818,89 € 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 9.041,38 € 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 1.756.997,57 € 

ΣΥΝΟΛΑ 2.111.857,84 € 
 
 
Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους 7.683,06 € 
αναλύεται ως ακολούθως: 
 

1. Μείον (-) 0,01 € : που αφορά διαφορά που έρχεται από το μήνα Οκτώβριο 2017 και η 
οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση. 

2. Μείον (-) 0,30 € : που αφορά την υπ' αριθμ. Α 5378/19-10-2018 απόδειξη είσπραξης η 
οποία φέρει το ύψος των 414,40 € ενώ η αντίστοιχη είσπραξή της στον υπ' αριθμ. 
2001000035 τραπεζικό λογαριασμό στις 18/10/2018 φέρει το ύψος των 414,10 € 

3. Πλέον (+) 0,01 € : που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στην αποπληρωμή της 22ης δόσης του 
χρεολυσίου και των τόκων του δανείου για την εκτέλεση έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» η οποία 
πραγματοποιήθηκε από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000035 τραπεζικό λογαριασμό στις 
31/10/2018 κατά 39.308,10 €, και τα υπ’ αριθμ. Β 1735 & 1736/19-11-2018 σχετικά 
χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους 39.308,11 €. 

4. Μείον (-) 0,20 €: που αφορούν τη διαφορά ανάμεσα στο υπ’ αριθμ. Β 402/29-03-2019 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 54.056,38 € και την αντίστοιχη πληρωμή που 
πραγματοποιήθηκε από τον υπ’ αριθμ. 433.00.2001.000035 τραπεζικό λογαριασμό στις 
26/03/2019 ύψους 54.056,58 €. 

5. Πλέον (+) 8.000,00 € : που αφορούν τα χρήματα που βρίσκονται στα χέρια των υπολόγων 
των παγίων προκαταβολών. 

6. Πλέον (+) 33,00 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 24/04/2019 στον 
υπ’ αριθμ. 54004657 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΝΕΡΟ», για την οποία δεν 
έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλειπή πληροφόρηση για 
τον καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο 
καταθέτης της έως και τις 31/12/2019, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
22/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω 
έλλειψης στοιχείων οφειλετών». 

7. Μείον (-) 40,50 € : ποσό που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 
18/04/2019 από τον υπ’ αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό προς την εταιρεία 
τηλεπικοινωνιών και συγκεκριμένα αφορά προγενέστερο υπόλοιπο σταθερής 
τηλεφωνίας, το οποίο όμως είχε ήδη εξοφληθεί και συνεπώς αναμένεται συμψηφισμός 
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στον επόμενο λογαριασμό καθώς και έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος για την 
τακτοποίηση της διαφοράς. 

8. Πλέον (+) 20,53 € : που αφορούν είσπραξη στις 29/05/2019 στον υπ’ αριθμ. 54004657 
τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «Β.Π.», για την οποία δεν έχει εκδοθεί σχετικό 
γραμμάτιο είσπραξης. 

9. Πλέον (+) 51,00 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 07/05/2019 στον 
υπ’ αριθμ. GR1401404330433002001000035 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία 
«9970240145», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς 
υπάρχει ελλιπή πληροφόρηση για τον καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση στην 
περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις 31/12/2019, θα τακτοποιηθεί 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 
«ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων οφειλετών». 

10. Πλέον (+) 20,53 € : που αφορούν είσπραξη στις 27/06/2019 στον υπ’ αριθμ. 54004657 
τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «Β. Π.», για την οποία δεν έχει εκδοθεί σχετικό 
γραμμάτιο είσπραξης. 

11. Πλέον (+) 20,53 € : που αφορούν είσπραξη στις 31/07/2019 στον υπ’ αριθμ. 54004657 
τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «Β.Π.», για την οποία δεν έχει εκδοθεί σχετικό 
γραμμάτιο είσπραξης. 

12. Πλέον (+) 35,00 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 30/07/2019 στον 
υπ’ αριθμ. 54004657 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΔΟΣΗ», για την οποία δεν 
έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλιπή πληροφόρηση για 
τον καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο 
καταθέτης της έως και τις 31/12/2019, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
22/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω 
έλλειψης στοιχείων οφειλετών». 

13. Πλέον (+) 20,53 € : που αφορούν είσπραξη στις 28/08/2019 στον υπ’ αριθμ. 54004657 
τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «Β. Π.», για την οποία δεν έχει εκδοθεί σχετικό 
γραμμάτιο είσπραξης. 

14. Πλέον (+) 35,00 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 30/08/2019 στον 
υπ’ αριθμ. 54004657 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΔΟΣΗ ΝΕΡΟΥ», για την 
οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλιπή 
πληροφόρηση για τον καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ 
εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις 31/12/2019, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων 
εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων οφειλετών». 

15. Πλέον (+) 595,26 € : που αφορά επιστροφή χρημάτων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών 
στις 29/08/2019 στον υπ’ αριθμ.  433.00.2001.000086 τραπεζικό λογαριασμό. 
Συγκεκριμένα, αφορά τη διατροφή της κυρίας Κ.Κ μηνός Αυγούστου, η οποία παρότι 
μεταφέρθηκε στον προσωπικό λογαριασμό της προαναφερθείσας κατά την ίδια 
ημερομηνία, δεν εμφανίστηκε στο extrait της τράπεζας η μεταφορά αυτή κατά τη 
διάρκεια του Αυγούστου. 

16. Μείον (-) 432,65 € : που αφορούν το υπ’ αριθμόν Α 853/30-08-2019 ισόποσο γραμμάτιο 
είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως 
δεν έχουν αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Αύγουστο. 

17. Μείον (-) 674,67 € : που αφορούν το υπ’ αριθμόν Α 856/30-08-2019 ισόποσο γραμμάτιο 
είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως 
δεν έχουν αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Αύγουστο. 

 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί νομικής εκπροσώπησης αιρετού κατά τη δικάσιμο της 15ης 

Οκτωβρίου 2019, δυνάμει του αριθμ.67/2019 κλητήριου θεσπίσματος 

Αρ. Απόφ.:173/2019 
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Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 

κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «νομικής εκπροσώπησης αιρετού 

κατά τη δικάσιμο της 15ης Οκτωβρίου 2019, δυνάμει του αριθμ.67/2019 κλητήριου θεσπίσματος», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4483/2017 (Νομική στήριξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α.), 

η  περίπτωση στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 244 του Ν. 3852/ 2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«…Οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική 

υποστήριξη στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των 

Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης 

αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. 

Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από 

καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του 

δήμου ή της περιφέρειας, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή 

περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Αν δεν 

υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, 

σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις 

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

Ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λαυρεωτικής, κος Α. Α. του Χ., με την αριθμ. πρωτ: 

15955/03.09.2019 αίτησή του, ζητά την παροχή νομικής στήριξης κατά την εκδίκαση ποινικής 

υπόθεσης που αφορά υποβάθμιση περιβάλλοντος στην περιοχή ‘’ΒΙΟΠΑ Κερατέας’’, κατά το έτος 

2017 και κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής, ενώπιον του Γ’ 

Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 15ης Οκτωβρίου 2019 και σε κάθε μετ’ 

αναβολή. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ:18054/01.10.2019 έγγραφό του, 

δηλώνει ότι δεν δύναται να αναλάβει τη νομική κάλυψη του κου Α. Α., λόγω ύπαρξης άλλης 

υποχρέωσής  του κατά την ίδια ημερομηνία και λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας.   

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

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

Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει «ιθ…. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, η 

ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν 

ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις 

περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του 

ΚΔΚ…» 

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

υπόθεσης λόγω φόρτου εργασίας και επειδή το αίτημα του αιτούντος ρυθμίζεται από τις διατάξεις 
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του άρθρου 244 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4483/2017 και 

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

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

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

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

Επιπλέον, ο κος Α. Αντωνίου ζήτησε, σε περίπτωση που αδυνατεί να τον εκπροσωπήσει ο 

Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, να αναλάβει το χειρισμό της υπόθεσής του,  το δικηγορικό γραφείο 

‘’ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΠΙΣΤΙΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ’’, με έδρα στην Αθήνα. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει 

− Τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 

4483/2017 

− Την αριθμ. πρωτ: 15955/03.09.2019  αίτηση του Δημοτικού Συμβούλου Λαυρεωτικής, κου Α. Α. 

− Το αριθμ. πρωτ: 18054/01.10.2019 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει τον ορισμό της Δικηγόρου Χρυσούλας Πιστιόλη, με ΑΦΜ 102778285, ΑΔΣ 250, του 

Δικηγορικού Γραφείου ΧΡΥΣΤΟΥΛΑΣ ΠΙΣΤΙΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ως συνηγόρου υπεράσπισης για τη 

νομική στήριξη και εκπροσώπηση του Δημοτικού Συμβούλου Α. Α. του Χ., κατά την εκδίκαση ποινικής 

υπόθεσης που αφορά υποβάθμιση περιβάλλοντος στην περιοχή ‘’ΒΙΟΠΑ Κερατέας’’, κατά το έτος 

2017 και κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής, ενώπιον του Γ’ 

Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 15ης Οκτωβρίου 2019 και σε κάθε μετ’ 

αναβολή. 

Β. Ο καθορισμός της αμοιβή της δικηγόρου θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 131,44 ευρώ για την πληρωμή της 

ΔΕΔΔΗΕ 

Αρ. Απόφ.: 174/2019 
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Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

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

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 131,44 ευρώ για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 17160/19.09.2019 εισήγησή του, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ 

Εφαρμογών & Συγκοινωνιών, αιτείται την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 

131,44 ευρώ προς τη ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο αφορά τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή 

Ρουντζέρι Κερατέας (Α.Π. 16417351). 

Το ανωτέρω ποσό θα πρέπει να καταβληθεί υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη κατασκευής 

του έργου 

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

εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 131,44 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 20-7321.002 με 

τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Κερατέας» και (β)  να ορίσει 

τον υπόλογο υπάλληλο στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

από 17.05.59 Β.Δ/τος 

− Την αριθμ. πρωτ: 17160/19.09.2019 εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών 

& Συγκοινωνιών και το συνημμένο έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 131,44 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 

δαπανών 20-7321.002 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. 

Κερατέας» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019. 

Β. Ορίζει ως υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το Λιούμη Ευάγγελο, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγο – Μηχανικό, με βαθμό Γ’, 

για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ.  

Γ. Η προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, ορίζεται η 30 Νοεμβρίου 

2019, ήτοι ένας (1) μήνας πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους. 

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

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

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή αίτησης αναίρεσης εκ μέρους του 

Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ αριθμ.3595/2019 

απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (3ο τμήμα) 
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Αρ. Απόφ.:175/2019 

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 «ορισμού 

πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή αίτησης αναίρεσης εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής 

ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ αριθμ.3595/2019 απόφασης Τριμελούς 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (3ο τμήμα)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ. κατ. 3595/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (3ο Τμήμα) 

έγινε δεκτή εν μέρει προσφυγή που είχε ασκήσει η ΔΕΗ Α.Ε. κατά το μέρος αυτής που αφορούσε την 

εγγραφή στον χρηματικό κατάλογο του Δήμου για τέλη καθαριότητας και φωτισμού προκειμένου για 

το α΄ εξάμηνο του έτους 2016.  

Συγκεκριμένα, με την εν λόγω απόφαση το συγκεκριμένο Τμήμα του Δικαστηρίου (3ο Τμήμα) 

έκρινε, σε αντίθεση με τα κριθέντα από έτερα Τμήματά του, ότι η ανωτέρω πράξη δεν είναι νόμιμη 

διότι η συναφής απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής, βάσει της οποίας 

ανακαθορίστηκαν τα ένδικα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, και διενεργήθηκε εγγραφή στους 

βεβαιωτικούς καταλόγους, για το α΄ εξάμηνο 2016, δεν προβλέπει ότι πράγματι παρέχονται 

υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού στην προσφεύγουσα εταιρεία, ενώ η προσφεύγουσα Δ.Ε.Η. 

Α.Ε. επικαλέστηκε συμβάσεις για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιωτικές εταιρείες και 

μάλιστα για την αποκομιδή κάθε είδους απορριμμάτων χωριστά.  

Η ανωτέρω κρίση δεν είναι ορθή, δεδομένου ότι από ουδεμία διάταξη προκύπτει η 

υποχρέωση συμπερίληψης στην οικεία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ειδικής πρόβλεψης περί 

της πραγματικής παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού. Ενόψει τούτων, κρίνεται αναγκαία 

η άσκηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αιτήσεως αναιρέσεως κατά της ανωτέρω 

αποφάσεως. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στο  από 10.10.2019 έγγραφό του δηλώνει μεταξύ άλλων 

ότι επειδή η σχετικά  αντιδικία με τη ΔΕΗ Α.Ε. έχει ήδη ανατεθεί σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο, 

θεωρείται αυτονόητο για την ορθή,  ενιαία  και αποτελεσματική αντιμετώπιση της αντιδικίας, καθώς 

και την προστασία των συμφερόντων του Δήμου Λαυρεωτικής, να ανατεθεί  στο ίδιο γραφείο και η 

άσκηση αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Σ.τ.Ε., κατά της υπ’ αριθμ.3595/2019 απόφασης του 

Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (3ο Τμήμα).  

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (παρ.1, 

περ. ιθ), καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την ανάθεση σε δικηγόρο της 

υποβολής αίτησης αναίρεσης για λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας κατά της ανωτέρω απόφασης.  
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Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & 

Κοινοτήτων». 

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 

άρθρου 3 του Ν.4623/19, 

− την από 10.10.2019 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο 

Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠ. 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (Ap. Papaconstantinou & Partners Law Firm) 

(Α.Μ. Δ.Σ.Α. 80036), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμ. 30-32, Κολωνάκι, να 

υποβάλει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής αίτηση 

αναιρέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 3595/2019 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

(Τμήμα 3ο).  

Η ανωτέρω εντολή παρέχεται ενόψει αφενός της μεγάλης σημασίας της υποθέσεως για τα 

συμφέροντα του Δήμου Λαυρεωτικής και της νομικής πολυπλοκότητάς της, γεγονός που απαιτεί 

αποδεδειγμένη εξειδίκευση στα ειδικά αντικείμενα του Δημοσίου Δικαίου και, αφετέρου, της 

ιδιαίτερης γνώσης και εμπειρίας του ως άνω Δικηγόρου και της Δικηγορικής Εταιρείας του στα 

αντικείμενα αυτά, τα οποία έχουν μάλιστα διδάξει επί σειρά ετών σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. 

Β. Η έγκριση της αμοιβής του ως άνω δικηγόρου θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών – εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6443 

‘’δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών’’ του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 

2019, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου στο Δήμο Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 176/2019 

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 – εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6443 ‘’δαπάνες δεξιώσεων και 

εθνικών ή τοπικών εορτών’’ του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2019, για τον εορτασμό της 

Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου στο Δήμο Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 18545/09.10.2019 εισήγηση Γραφείου Δημάρχου, στην 

οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Στο πλαίσιο του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου στο Δήμο Λαυρεωτικής 

απαιτείται η κάλυψη των κάτωθι δαπανών: 

− Προμήθεια δάφνινων στεφάνων προς κατάθεση 

− Προμήθεια γλυκισμάτων 

− Προμήθεια αλμυρών εδεσμάτων 

− Προμήθεια αναψυκτικών και νερών 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της περ. α παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006, «..πιστώσεις που είναι 

γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου μπορεί να διατεθούν 

με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών» 

2. Τις διατάξεις της παρ.1, περ.ε’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) «Νέα 

αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') 

5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019, στον ΚΑ 00-6443 με 

τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών», του οποίου το διαθέσιμο υπόλοιπο  

ανέρχεται σε 5.000,00 ευρώ 

καλείται η Οικονομική Επιτροπή 

να εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ στον ΚΑ δαπανών 00-6443 του 

δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή 

τοπικών εορτών», για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.  

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.» 

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 της περ. α παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 

− Τις διατάξεις της παρ.1, περ.ε’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 

− Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 
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− Την αριθμ. πρωτ: 18545/09.10.2019 εισήγηση Γραφείου Δημάρχου 

− Την υπάρχουσα πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2019 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την κάλυψη δαπανών στα πλαίσια του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης 

Οκτωβρίου στο Δήμο Λαυρεωτικής. 

Β. Tην εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 00-6443 με τίτλο 

«Δαπάνες δεξιώσεων και τοπικών ή εθνικών εορτών» του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2019, για την διοργάνωση εκδηλώσεων. Με την εν λόγω πίστωση θα καλυφθούν 

δαπάνες προμήθειας δάφνινων στεφανιών, εδεσμάτων, γλυκισμάτων, αναψυκτικών και νερών.  

Γ. 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. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί επιβολής και καθορισμού Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων 

(Φ.Η.Χ.) έτους 2020 

Αρ. Απόφ.: 177/2019    

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 «επιβολής και καθορισμού Φόρου 

Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) έτους 2020», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4623/19: "Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 

65 του Ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα 

με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και 

κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται 

από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες 

παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη 

θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του 

δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους 

προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των 

παρόντων." 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το αριθμ. πρωτ:18562/10.10.2019 έγγραφό της 

εισηγείται τα κατωτέρω: 

«Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,  
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Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 και του άρθρου 11 του 

Ν.4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την 

επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. 

Ειδικότερα, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων επιβλήθηκε υπέρ των δήμων από 1/1/1981 από τις 

διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.1080/1980 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών 

της περί των προσόδων των Ο.Τ.Α. νομοθεσίας κ.λπ.», με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους 

με τις όμοιες του άρθρου 54 παρ. 5 του Νόμου 1416/1984 και του άρθρου 25 παρ. 13 του Ν.1828/1989 

«Κεφάλαιο Δ – Οικονομικοί Πόροι της Τοπικής Αυτ/σης», και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 10 του Ν. 1080/80 ορίζεται ότι επιτρέπεται οι Δήμοι με απόφαση του Δημοτικού τους 

Συμβουλίου, να επιβάλλουν φόρο για λογαριασμό τους, σε βάρος κάθε στεγασμένου ή όχι χώρου 

οικιακού καταναλωτή ή καταναλωτή εμπορικής ή βιομηχανικής χρήσης, που βρίσκεται στην 

περιφέρειά τους, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ.  

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έχει 

κανονιστικό χαρακτήρα (σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 121/2001 απόφαση του Σ.τ.Ε.), εκδίδεται 

ύστερα από εισήγηση της οικονομικής επιτροπής και ισχύει μέχρι να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί 

με νεότερη απόφαση. Ως κανονιστικού χαρακτήρα απόφαση δημοσιεύεται κατά τον τρόπο που ορίζει 

το άρθρο 66 του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 ενώ με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 10 του Ν. 3861/10 

(Φ.Ε.Κ. 112/Α/2010) ενώ αναρτάται υποχρεωτικά και στο διαδίκτυο. 

Ο φόρος συνεισπράττεται όπως και τα Δ.Τ. μέσω της Δ.Ε.Η. και είναι φόρος κατά την κύρια αυτού 

δημοσιονομική έννοια και επιβάλλεται πέρα πάσης ανταπόδοσης. 

Ο συντελεστής του φόρου, καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ σε ακέραιο ποσό από 0,02€ έως 0,07€ και 

επιβάλλεται κατά τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας στεγασμένου χώρου ενώ για τους μη 

στεγασμένους χώρους ορίζεται στο ήμισυ αυτού που ισχύει για τους στεγασμένους χώρους, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 1080/80 της παραγράφου 5 του άρθρου 54 

του Ν. 1416/84 και της παραγράφου 13 του άρθρου 25 του Ν. 1828/89. 

Εφόσον ο συντελεστής έχει καθορισθεί (εφάπαξ ή σταδιακά) στο ανώτατο όριό του (0,07€/τ.μ.), 

μπορεί περαιτέρω να αυξάνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σε ποσοστό μέχρι 20% για 

κάθε οικονομικό έτος (άρθρο 25 παρ. 13 Ν 1828/89, Εγκ. Υπ. Εσωτ. 3958/20-1-1989). Σύμφωνα με την 

παρ. 6β του άρθρου 113 του Ν 1892/90 (ΦΕΚ 101/Α), «ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων χώρων, όπως 

διαμορφώνεται εκάστοτε, μπορεί να προσαυξάνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου περαιτέρω μέχρι 25%, προκειμένου το πρόσθετο αυτό ποσό να διατίθεται αποκλειστικά 

για ενίσχυση των κονδυλίων λειτουργικών δαπανών και συντήρησης των σχολείων». 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο συντελεστής του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων 

είχε καθοριστεί με την 200/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2019 σε 0,37 ευρώ 

ανά τ.μ και η απόφαση  ελέγχθηκε  για την νομιμότητα της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

με το υπ’ αριθμ.109850/34935 έγγραφο της.  

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=1080/80&typen=4
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Παρακαλούμε λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της παρούσας εισήγησης να εισηγηθείτε προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή ενιαίου συντελεστή φόρου 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ.). 

Κατόπιν των ανωτέρω, τα έσοδα που προβλέπονται να εισπράξει ο δήμος από το φόρο 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2020, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα χρέωσης των ακινήτων, 

μπορεί να ανέλθει στο ποσό των: 2.695.167,00 τ.μ. χ 0,37 € / τ.μ. = 997.211,79 € 

Εκτιμάται επιπλέον είσπραξη ποσού 61.982,13 € από βεβαιωμένες οφειλές της Δ.Ε.Η .Α.Η.Σ καθώς και 

ποσού 49.584,9 € από βεβαιωμένες οφειλές των ΕΑΣ ΑΒΕΕ. 

Τα ανωτέρω ποσά, εφόσον τα έσοδα του δήμου από τον ΦΗΧ, ανέλθουν στο ανωτέρω ύψος, μπορούν 

να κατανεμηθούν ως εξής:  

Α. Ποσό που μπορεί να αντιστοιχεί στο Δήμο: 2.695.167,00  τ.μ. x 0,278 = 749.256,43 ευρώ.  

Β. Ποσό που μπορεί να αντιστοιχεί στις Σχολικές Επιτροπές: 

1.Απο εισπράξεις μέσω Δ.Ε.Η. 2.695.167,00 τ.μ x 0,37 € /τ.μ. x 25% = 249.302.95 ευρώ. 

2. Από Δ.Ε.Η.Α.Η.Σ εργοστάσιο 61.982,13x 0,25=15.495,53 ευρώ 

3. Από ΕΑΣ ΑΒΕΕ 49.584,90 x0,25=12.396,24 ευρώ. 

Το συνολικό ποσό που μπορεί να αποδοθεί στις Σχολικές Επιτροπές ανέρχεται σε 277.194,72 ευρώ.» 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τη ΜΗ 

αναπροσαρμογή του κοινού συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για έτος 2020.   

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 11 του Ν.4623/2019, 

− τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ.13 του Ν.1828/1989, 

− τις διατάξεις της  παρ.6β  του άρθρου 113 του Ν.1892/90 (ΦΕΚ101/Α), 

− την υπ’ αριθμ.200/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

−  την αρ. πρωτ: 18562/10.10.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη μη αναπροσαρμογή του συντελεστή Φόρου 

Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για το έτος 2020. Ειδικότερα: 

1) Τον καθορισμό του κοινού συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για το έτος 

2020, σε 0,37 ευρώ ανά τ.μ. 

2) Την κατανομή του ποσού των 1.108.778,82 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε: 
− ποσό ύψους 997.211,79 ευρώ από χρεώσεις ακινήτων 

− ποσό ύψους 61.982,13 ευρώ των βεβαιωμένων οφειλών της Δ.Ε.Η. Α.Η.Σ.  

− ποσό ύψους 49.584,90 ευρώ των βεβαιωμένων οφειλών της εταιρείας Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. 

ως εξής: 
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Α. Ποσό που μπορεί να αντιστοιχεί στο Δήμο: 2.695.167,00  τ.μ. x 0,278 = 749.256,43 ευρώ. 

Β. Ποσό που μπορεί να αντιστοιχεί στις Σχολικές Επιτροπές: 

− Από εισπράξεις μέσω Δ.Ε.Η. 2.695.167,00 τ.μ x 0,37 € /τ.μ. x 25% = 249.302.95 ευρώ. 

− Από Δ.Ε.Η.Α.Η.Σ εργοστάσιο 61.982,13x 0,25=15.495,53 ευρώ 

− Από ΕΑΣ ΑΒΕΕ 49.584,90 x0,25=12.396,24 ευρώ. 

Το συνολικό ποσό που μπορεί να αποδοθεί στις Σχολικές Επιτροπές ανέρχεται σε 277.194,72 ευρώ. 

 

ΘΕΜΑ:  Εισήγηση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2019  

Αρ. Απόφ.:178/2019 

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

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «εισήγησης 6ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019», έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 10.10.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ. αριθ. 254/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίσθηκε ο 

Προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2019, ο οποίος εγκρίθηκε για την 

νομιμότητά του, σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α.Π. 3284/1030/19.02.2019 Απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

Με τις  υπ’ αριθ. 48/2019, 60/2019 ,77/2019,108/2019 και 113/2019 Αποφάσεις  του Δημοτικού 

Συμβουλίου εγκρίθηκαν   η 1η έως και 5η αντίστοιχα τροποποιήσεις   του προϋπολογισμού έτους 2019. 

Παρακαλούμε για την αποδοχή ποσών και την έγκριση της 6ης τροποποίησης του Δημοτικού 

Προϋπολογισμού με τις εξής μεταβολές: 

Α. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΩΝ 

Αποδοχή ποσού 1.264,77 ευρώ, το οποίο αφορά τη χρηματοδότηση του Δήμου Λαυρεωτικής από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βάσει του υπ’ αριθμ. πρωτ: 2774/179512/2018 

εγγράφου του, αναφορικά με την ΚΥΑ με θέμα <<Καθορισμός των Δήμων και Συνδέσμων που 

χρηματοδοτούνται για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζωών…..για το έτος 2018>>. 

 

Β. ΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΜΕΙΩΣΕΙΣ Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ  Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις εισπράξεις και τις βεβαιώσεις εσόδων που έχουν καταγραφεί  μέχρι την 

σύνταξη της εισηγήσεως , καθώς και  απαιτούμενες μεταβολές στις κατηγορίες εξόδων, που αφορούν 

κατά κύριο λόγο λειτουργικές δαπάνες κρίνεται αναγκαία η 6η τροποποίηση του Π/Υ 2019. 

Αναλυτικότερα: 

Α/Α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  
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ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ   

1 0432.001 Εισιτήρια-θεάτρων-μουσείων                            
380,00  

2 0462. Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)                               
84,22  

3 0718.006 Μίσθωση δημοτικών θερινών κινηματογράφων                            
420,17  

4 1211.004 Επιχορήγηση  για λειτουργία 7ης Παιδικής 
Εξοχής κατασκήνωσης Κερατέας 

                      
4.730,00  

5 1211.007 Επιχ.για εκλογική αποζημίωση                       
7.800,00  

6 1211.010 
Χρηματοδότηση για την λειτουργία καταφυγίων 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την 
υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους. 

                      
1.264,77  

7 1519. Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 
επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 

                           
301,25  

8 1629.001 Λοιπά έσοδα από δαπάνες 
πραγματοποιηθέντων για λογαριασμό τρίτων 

                   
10.992,79  

9 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 

                
272.668,05  

10 2119.001 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων                    
65.368,83  

11 2119.003 Τακτικά έσοδα από τέλη πεζοδρομίων                    
12.409,71  

12 2119.009 Δικαίωμα ενταφιασμού                            
898,62  

13 2211.002 Έσοδα από πρόστιμα                            
473,52  

14 2211.003 Έσοδα από πρόστιμα Κ.Ο.Κ.                    
10.880,80  

15 4123.001 Φόρος προμηθ.εργολ.ελ.επαγγελματίων                 
120.000,00  

16 4131.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς                 
400.000,00  

17 4141. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση 
δανείων του ΤΠ & Δ 

                      
5.000,00  

18 4142.004 Κράτηση υπαλλήλου εις χείρας τρίτων                       
3.000,00  

19 4142.010 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων                       
3.000,00  

20 4212. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής                       
1.000,00  

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ   

21 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού               
(309.714,12) 

22 0524.001 Εισφορά λόγω επέκτασης ΣΠ Κερατέας                  
(65.163,84) 

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ   

23 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων                    
23.000,00  
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24 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 
εσωτερικού 

                   
10.000,00  

25 00-6224.002 Έξοδα κατασκευής και φιλοξενίας ιστοσελίδας 
Δήμου 

                      
2.500,00  

26 00-6312.001 Φόρος ακινήτων                       
7.579,37  

27 00-6312.002 Φόρος Εισοδήματος                       
6.853,04  

28 00-6431. Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 
δραστηριοτήτων του Δήμου 

                      
2.000,00  

29 00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 
εορτών 

                      
3.000,00  

30 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                       
1.000,00  

31 00-6492. 
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 
πράξεων 

                   
20.000,00  

32 00-6515.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών                       
2.000,00  

33 00-6715.007 Επιχορήγηση Νομικού προσώπου  Θορικός                    
20.000,00  

34 10-6012. 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

                      
1.950,00  

35 10-6022. 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

                      
1.170,00  

36 10-6051.002 Εργοδ.εισφορές υπερ ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ                       
1.000,00  

37 10-6051.003 Εργοδοτικές εισφ. υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ                            
520,00  

38 10-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  με σύμβ.αορίστου 
Χρόνου 

                   
12.379,54  

39 10-6142.012 Διαμόρφωση διαδικασιών λειτουργίας 
αποθηκών 

                           
100,00  

40 15-6012. 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

                           
130,00  

41 15-6021.005 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου 
χρόνου 

                      
2.500,84  

42 15-6022. 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

                           
260,00  

43 15-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ                               
90,00  

44 15-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ                            
200,00  

45 15-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές Υγειονομικού                            
255,27  

46 15-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.                       
1.010,00  
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47 15-6052.001 Εργοδ. εισφορές ΙΚΑ από πρόγρ.Βοήθεια στο 
Σπίτι 

                           
175,46  

48 15-6052.003 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ με σύμβαση αορίστου 
χρόνο 

                           
620,46  

49 15-6262.007 Εργασίες περίφραξης μεταλλευτικών φρεατίων                       
1.000,00  

50 15-6474.004 Σίτιση αδέσποτων ζώων Δ.Ε. Κερατέας                       
2.500,00  

51 15-6474.005 Σίτιση αδέσποτων ζώων Δ.Ε. Λαυρίου                       
2.500,00  

52 20-6012. 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

                      
3.120,00  

53 20-6022. 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

                           
390,00  

54 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού                       
4.957,35  

55 20-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ τακτικού προσωπικού                       
1.647,21  

56 20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές  ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ                       
4.918,70  

57 20-6051.006 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.                    
18.000,00  

58 20-6054.001 Εργοδοτ.εισφορές εκτάκτου Προσωπικού ΙΚΑ                       
2.895,59  

59 20-6054.002 Εργ.εισφ.ΙΚΑ συμβάσεων έργου. 
συμφ.ν.4325/2015 

                      
3.860,50  

60 20-6117.001 Αμοιβές για συμβάσεις έργου  σύμ.με 
ν.4325/2015 

                      
9.784,42  

61 20-6117.003 

Παροχή  υπηρεσιών για τη συμβ.προμ 
<<προμήθεια  & εγκατ.φωτιστ.σωμάτων LED & 
προμ.λαμπτήρων LED για εξοικονόμηση 
ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό 

                      
3.100,00  

62 20-6211. 
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 
οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας 

                   
80.000,00  

63 20-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων                    
29.137,30  

64 20-6275.002 Δαπάνες καθαρισμού δημοτικών αφοδευτηρίων                       
2.000,00  

65 30-6012. 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

                           
260,00  

66 30-6022. 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

                           
260,00  

67 30-6052.001 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ υπαλ.με σύμβ.αορίστου χρόνου                            
414,29  

68 30-6117.007 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας                       
2.000,00  
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69 30-6117.010 
Δημιουργία Μητρώου κτισμάτων 
&Χαρτογραφικού υπόβαθρου Δήμου 
Λαυρεωτικής 

                      
2.000,00  

70 30-6232.002 Μίσθωση οικήματος για στέγαση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

                      
1.864,80  

71 30-6261.004 Συντήρηση και επισκευή Αβάθμιας εκπαίδευσης                       
5.000,00  

72 30-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων                       
3.100,00  

73 30-6661.003 Προμήθεια χρωμάτων Τ.Κ. Αγ.Κων/νου                       
2.500,00  

74 30-6662.003 Προμήθεια αδρανών υλικών 3Α                       
5.000,00  

75 35-6012. 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

                           
260,00  

76 35-6262.008 Ψεκασμός πεύκων ΔΕ Λαυρίου                       
2.500,00  

77 35-6262.009 Ψεκασμός πεύκων ΔΕ Κερατέας                       
2.500,00  

78 35-6262.011 Εργασίες προστασίας των φοινικοειδών του 
Δήμου Λαυρεωτικής 

                      
4.960,00  

79 35-6693.002 Προμ,φυτοπαθ.υλικ.λιπασμ.βελτ.εδάφ.ΔΕ 
Κερατέας 

                      
4.997,25  

80 45-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ                               
20,00  

81 45-6261.003 Συντήρηση επισκευή δημοτικού κοιμητηρίου 
Αγ.Κων/νο 

                      
1.000,00  

82 70-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων-
πυρασφάλεια 

                   
13.753,33  

83 70-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  εκτάκτου 
προσωπικού 

                      
3.621,36  

84 10-7135. Λοιπός εξοπλισμός                       
3.500,00  

85 20-7131.020 Προμήθεια & 
εγκαταστ.φωτ.σωματων&λαμπτ.τυπου LED 

                      
1.000,00  

86 30-7424.003 Αποζημίωση από ρυμοτομία σε θιγόμενους 
Κερατέα 

                           
539,96  

87 70-7135.002 Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά                       
2.772,00  

88 00-8223.001 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 
επαγγελματιών κ.λ.π. 

                
120.000,00  

89 00-8231.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και 
ταμεία 

                
400.000,00  

90 00-8241.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξώφ. δανείων 
ΤΠΔ 

                      
5.000,00  

91 00-8242.008 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-κατάσχεση κ.λ.π.                       
6.000,00  

92 00-8251. Πάγια προκαταβολή                       
1.000,00  

ΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΕΞΟΔΩΝ   
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93 00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 
συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 

                    
(2.000,00) 

94 00-6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα μετακίνησης 
αιρετών 

                    
(2.000,00) 

95 00-6423.001 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα μετακίνησης 
τρίτων 

                    
(5.000,00) 

96 00-6444. Έξοδα αδελφοποιήσεων                     
(2.000,00) 

97 00-6495.006 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ                     
(1.000,00) 

98 00-6715.009 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ                  
(50.000,00) 

99 10-6012. 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

                    
(5.000,00) 

100 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου 
χρόνου 

                    
(2.500,84) 

101 10-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 
εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 

                         
(500,00) 

102 10-6266.001 Συντήρηση εφαρμογών  λογισμικού                     
(1.780,00) 

103 10-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων 

                         
(136,48) 

104 10-6461. Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων                     
(1.000,00) 

105 10-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού 

                    
(5.000,00) 

106 10-6652. Προμήθεια φωτογραφικού υλικού                          
(800,00) 

107 15-6022. 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

                    
(1.000,00) 

108 15-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 
εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 

                    
(2.000,00) 

109 15-6232.006 Μίσθωμα χώρου για φιλοξενία Π.Β.Β.Μ.                     
(1.500,00) 

110 15-6261.006 Συντήρηση-Επισκευή κλειστού Δημοτικού 
Γυμναστηρίου Κερατέας 

                    
(1.000,00) 

111 15-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή 
φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 

                    
(5.000,00) 

112 20-6012. 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

                    
(9.000,00) 

113 20-6022. 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

                    
(6.000,00) 

114 20-6262.001 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Κερατέας                  
(15.000,00) 

115 20-6262.002 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Λαυρίου                  
(15.000,00) 
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116 30-6012. 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

                    
(2.000,00) 

117 30-6022. 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

                    
(1.700,00) 

118 30-6117.001 Αμοιβή γιατρού εργασίας                     
(3.000,00) 

119 30-6262.002 Συντήρηση επισκευή παιδ.χαρών Λαυρίου                     
(1.000,00) 

120 30-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού                     
(2.000,00) 

121 30-6462. Δημοσίευση προκηρύξεων                          
(500,00) 

122 30-6662.009 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε.Λαυρίου                     
(3.000,00) 

123 70-6264.001 Συντήρηση υπερκατασκευών πυροσβ.οχημάτων                     
(2.772,15) 

124 15-7135.010 Προμήθεια λυόμεων περιπτέρων(κιόσκια)                     
(4.500,00) 

125 15-7135.011 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών 
κιγκλιδωμάτων στις παιδικές χαρές Δ.Ε. 
Κερατέας 

                 
(19.800,00) 

126 15-7425.003 
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην 
εξειδίκευση δράσεων ανάδειξης του 
Δ.Λαυρεωτικής ως "Έξυπνης Πόλης" 

                 
(20.000,00) 

127 20-7131.004 Προμήθεια λοιπού Η/Μ εξοπλισμού                     
(2.000,00) 

128 20-7131.015 Προμήθεια  Φωτοβολταικών Αυτόνονομων 
Συστημάτων  Φωτισμού για  Δ.Ε. Κερατέας 

                    
(4.100,00) 

129 20-7322.006 Φωταγώγηση πλατειών, πάρκων κ.λ.π.Τ.Κ 
Αγ.Κωνστ 

                    
(1.612,00) 

130 20-7425.014 

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου προετοιμασίας 
φακέλλου για την υποβολή πρότασης προς 
χρηματοδότηση από ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
''Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων'' 

                    
(1.240,00) 

131 25-7135.006 Προμήθεια υλικών άρδευσης για κ.χ. Κερατέας                  
(10.000,00) 

132 25-7135.007 Προμήθεια υλικών άρδευσης για κ.χ. Λαυρίου                     
(2.500,00) 

133 30-7135.020 Προμήθεια ξύλινων ενημερωτικών πινακίδων 
υγρότοπου Λεγραινών 

                         
(744,00) 

134 30-7425.045 

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για 
προετοιμασία φακέλλου προς υποβολή  στο 
πρόγραμμα του Υ.Π.ΕΣ << ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  >> 
στην Πρόσκληση V στην  Ομάδα Α1. 

                 
(19.800,00) 

135 30-7425.050 

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στο 
πλαίσιο ανάπτυξης αρδευτικών δικτύων στην 
περιοχή της Κερατέας από την εκμετάλλευση 
των εκροών των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
λυμάτων του Δήμου καθώς και από τις τοπικές 
γεωτρήσεις Αμάχαιρης και Ολύμπου 

                 
(20.000,00) 
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136 25-8115.001 Διάφορα έξοδα                  
(83.647,80) 

 

Μετά την έγκριση της αναμόρφωσης τα ποσά του Π/Υ θα διαμορφωθούν  ως κάτωθι:  

Διάρθρωση εσόδων ανά ομάδα κωδικών αριθμών δαπάνης (Κ.Α.Δ.) : 

Κωδικός Περιγραφή Πίστωση 2019 
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 62.316,68 
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.000,00 
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.221.570,56 

04 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 713.427,71 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.238.226,61 
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.624.819,04 
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 27.346,72 
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 14.389,28 

12 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

2.093.217,69 
 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 27.208.746,27 
14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 224.101,25 
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 188.740,59 

2 
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) 
ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ  

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.959.594,15 
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 13.554,32 
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.  
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 

32 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ 
ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 8.250.081,54 

4 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.132.971,20 
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 31.000,00 
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 189.640,00 
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  
51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.240.357,27 

 Σύνολο 52.444.100,88 
 

Διάρθρωση εξόδων ανά ομάδα κωδικών αριθμών δαπάνης (Κ.Α.Δ.) : 

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 12.183.554,22 

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 28.151.907,09 

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 12.079.342,95 
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9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 29.296,62 

ΣΥΝΟΛΑ : 52.444.100,88 

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2019, αναμένεται να ανέλθουν συνολικά στο ύψος των 

8.774.994,34€. 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΛΙΚΟΣ Π/Υ + ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  

20-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.594.523,92 

20-61 Αμοιβές αιρετών & τρίτων 367.461,34 

20-62 Παροχές τρίτων 1.433.716,55 

20-63 Φόροι-τέλη  14.146,33 

20-64 Λοιπά γενικά έξοδα  23.130,34 

20-66 Δαπάνες αναλωσίμων 498.939,72 

20-67 Παραχωρήσεις, παροχές, επιχορηγήσεις 550.000,00 

20-71 Πάγια  263.616,21 

20-73 Δαπάνες εγκαταστάσεων 82.588,00 

20-74 Μελέτες ,έρευνες 32.968,50 

20-81 Πληρωμές ΠΟΕ 245.689,05 

20-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 3.668.214,38 

 Σύνολο 8.774.994,34 

Συνυπολογίζοντας τους κωδικούς εσόδων που αφορούν την υπηρεσία καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού, το προβλεπόμενο ύψος των εσόδων για το έτος 2019, αναμένεται να ανέλθει 

στο ύψος των 8.771.484,34 € 

• ΚΑΕ 0311.001: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 3.206.570,56 € 

• ΚΑΕ 0311.002: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από Μαρίνα: 15.000,00 € 

• ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

 από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 1.022.668,05 € 

• KAE 3211: Τέλη καθαριότητας και φωτισμού: 3.726.152,29 € 

• ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας καθαριότητας έτους 2019: 801.093,44 € 

Οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Λαυρεωτικής, για το οικονομικό έτος 2019, 

ισοσκελίζουν με το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών.  

Το αποθεματικό μετά την τρέχουσα αναμόρφωση παραμένει αμετάβλητο στο ποσό των 29.296,62 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010 

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

 την υπ' αριθμ.254/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 6ΔΠ4ΩΛ1-

Ο2Μ) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2019 και την αριθμ. 

πρωτ:3284/1030/19.02.2019 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποίο 

επικυρώθηκε 

 την από 10.10.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 6ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 6η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 29.296,62 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 0432.001 Εισιτήρια-θεάτρων-μουσείων 380,00 0,00 

 2 0462. Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 84,22 0,00 

 3 0718.006 Μίσθωση δημοτικών θερινών κινηματογράφων 420,17 0,00 

 4 1211.004 Επιχορήγηση  για λειτουργία 7ης Παιδικής  4.730,00 0,00 
 Εξοχής κατασκήνωσης Κερατέας 
 5 1211.007 Επιχ.για εκλογική αποζημίωση 7.800,00 0,00 

 6 1211.010 Χρηματοδότηση για την λειτουργία καταφυγίων  1.264,77 0,00 
 αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την  
 υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους. 
 7 1519. Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές  301,25 0,00 
 επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 
 8 1629.001 Λοιπά έσοδα από δαπάνες  10.992,79 0,00 
 .πραγματοποιηθέντων για λογαριασμό τρίτων 
 9 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και  272.668,05 0,00 
 ηλεκτροφωτισμού 
 10 2119.001 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 65.368,83 0,00 

 11 2119.003 Τακτικά έσοδα από τέλη πεζοδρομίων 12.409,71 0,00 

 12 2119.009 Δικαίωμα ενταφιασμού 898,62 0,00 

 13 2211.002 Έσοδα από πρόστιμα 473,52 0,00 

 14 2211.003 Έσοδα από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. 10.880,80 0,00 

 15 4123.001 Φόρος προμηθ.εργολ.ελ.επαγγελματίων 120.000,00 0,00 
 16 4131.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 400.000,00 0,00 

 17 4141. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση  5.000,00 0,00 
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 δανείων του ΤΠ & Δ 
 18 4142.004 Κράτηση υπαλλήλου εις χείρας τρίτων 3.000,00 0,00 

 19 4142.010 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 3.000,00 0,00 

 20 4212. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 1.000,00 0,00 

 920.672,73 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 21 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού -309.714,12 0,00 

 22 0524.001 Εισφορά λόγω επέκτασης ΣΠ Κερατέας -65.163,84 0,00 

 -374.877,96 

 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 23 0,00 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 23.000,00 

 24 0,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 10.000,00 

 25 0,00 00-6224.002 Έξοδα κατασκευής και φιλοξενίας ιστοσελίδας Δήμου 2.500,00 

 26 0,00 00-6312.001 Φόρος ακινήτων 7.579,37 

 27 0,00 00-6312.002 Φόρος Εισοδήματος 6.853,04 

 28 0,00 00-6431. Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 2.000,00 

 29 0,00 00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.000,00 

 30 0,00 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 

 31 0,00 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή  20.000,00 
 συμβιβαστικών πράξεων 
 32 0,00 00-6515.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.000,00 

 33 0,00 00-6715.007 Επιχορήγηση Νομικού προσώπου  Θορικός 20.000,00 

 34 0,00 10-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  1.950,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 35 0,00 10-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  1.170,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 36 0,00 10-6051.002 Εργοδ.εισφορές υπερ ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 1.000,00 
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 37 0,00 10-6051.003 Εργοδοτικές εισφ. υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 520,00 

 38 0,00 10-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  με σύμβ.αορίστου Χρόνου 12.379,54 

 39 0,00 10-6142.012 Διαμόρφωση διαδικασιών λειτουργίας αποθηκών 100,00 

 40 0,00 15-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  130,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 41 0,00 15-6021.005 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 2.500,84 

 42 0,00 15-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  260,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 43 0,00 15-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 90,00 

 44 0,00 15-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ 200,00 

 45 0,00 15-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές Υγειονομικού 255,27 

 46 0,00 15-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 1.010,00 

 47 0,00 15-6052.001 Εργοδ' εισφορές ΙΚΑ από πρόγρ.Βοήθεια στο Σπίτι 175,46 

 48 0,00 15-6052.003 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ με σύμβαση αορίστου χρόνο 620,46 

 49 0,00 15-6262.007 Εργασίες περίφραξης μεταλλευτικών φρεατίων 1.000,00 

 50 0,00 15-6474.004 Σίτιση αδέσποτων ζώων Δ.Ε. Κερατέας 2.500,00 

 51 0,00 15-6474.005 Σίτιση αδέσποτων ζώων Δ.Ε. Λαυρίου 2.500,00 

 52 0,00 20-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  3.120,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 53 0,00 20-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  390,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 54 0,00 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 4.957,35 

 55 0,00 20-6051.001 Εργοδοτικές 1.647,21 
 εισφορές ΙΚΑ τακτικού προσωπικού 
 56 0,00 20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές  ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 4.918,70 

 57 0,00 20-6051.006 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 18.000,00 

 58 0,00 20-6054.001 Εργοδοτ.εισφορές εκτακτου Προσωπικού ΙΚΑ 2.895,59 
 59 0,00 20-6054.002 Εργ.εισφ.ΙΚΑ συμβάσεων έργου. συμφ.ν.4325/2015 3.860,50 

 60 0,00 20-6117.001 Αμοιβές για συμβάσεις έργου  σύμ.με ν.4325/2015 9.784,42 

 61 0,00 20-6117.003 Παροχή  υπηρεσιών για τη συμβ.προμ <<προμήθεια  &  3.100,00 
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 εγκατ.φωτιστ.σωμάτων LED & προμ.λαμπτήρων LED για  
 εξοικονομηση ενεργειας στο Δημοτικό Φωτισμό 
 62 0,00 20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και  80.000,00 
 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 
 63 0,00 20-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 29.137,30 

 64 0,00 20-6275.002 Δαπάνες καθαρισμού δημοτικών αφοδευτηρίων 2.000,00 

 65 0,00 30-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  260,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 66 0,00 30-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  260,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 67 0,00 30-6052.001 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ υπαλ.με σύμβ.αορίστου χρόνου 414,29 

 68 0,00 30-6117.007 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2.000,00 

 69 0,00 30-6117.010 Δημιουργία Μητρώου κτισμάτων &Χαρτογραφικού υπόβαθρου  2.000,00 
 Δήμου Λαυρεωτικής 
 70 0,00 30-6232.002 Μίσθωση οικήματος για στέγαση Τεχνικών Υπηρεσιών 1.864,80 

 71 0,00 30-6261.004 Συντήρηση και επισκευή Αβάθμιας εκπαίδευσης 5.000,00 

 72 0,00 30-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 3.100,00 

 73 0,00 30-6661.003 Προμήθεια χρωμάτων Τ.Κ. Αγ.Κων/νου 2.500,00 

 74 0,00 30-6662.003 Προμήθεια αδρανών υλικών 3Α 5.000,00 

 75 0,00 35-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  260,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 76 0,00 35-6262.008 Ψεκασμός πεύκων ΔΕΛαυρίου 2.500,00 

 77 0,00 35-6262.009 Ψεκασμός πεύκων ΔΕ Κερατέας 2.500,00 

 78 0,00 35-6262.011 Εργασίες προστασίας των φοινικοειδών του Δήμου Λαυρεωτικής 4.960,00 

 79 0,00 35-6693.002 Προμ,φυτοπαθ.υλικ.λιπασμ.βελτ.εδάφ.ΔΕ Κερατέας 4.997,25 

 80 0,00 45-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 20,00 

 81 0,00 45-6261.003 Συντήρηση επισκευή δημοτικού κοιμητηρίου Αγ.Κων/νο 1.000,00 
 82 0,00 70-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων-πυρασφάλεια 13.753,33 

 83 0,00 70-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  εκτάκτου προσωπικού 3.621,36 

 84 0,00 10-7135. Λοιπός εξοπλισμός 3.500,00 

 85 0,00 20-7131.020 Προμήθεια & εγκαταστ.φωτ.σωματων&λαμπτ.τυπου LED 1.000,00 
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 86 0,00 30-7424.003 Αποζημίωση από ρυμοτομία σε θιγόμενους Κερατέα 539,96 

 87 0,00 70-7135.002 Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά 2.772,00 

 88 0,00 00-8223.001 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών  120.000,00 
 κ.λ.π. 
 89 0,00 00-8231.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 400.000,00 

 90 0,00 00-8241.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξώφ. δανείων ΤΠΔ 5.000,00 

 91 0,00 00-8242.008 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-κατάσχεση κ.λ.π. 6.000,00 

 92 0,00 00-8251. Πάγια προκαταβολή 1.000,00 

 885.928,04 

 4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 93 0,00 00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε  -2.000,00 
 συνέδρια και σεμινάρια 
 94 0,00 00-6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα μετακίνησης αιρετών -2.000,00 

 95 0,00 00-6423.001 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα μετακίνησης τρίτων -5.000,00 

 96 0,00 00-6444. Έξοδα αδελφοποιήσεων -2.000,00 

 97 0,00 00-6495.006 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ -1.000,00 

 98 0,00 00-6715.009 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ -50.000,00 

 99 0,00 10-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -5.000,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 100 0,00 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου -2.500,84 

 101 0,00 10-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού  -500,00 
 κ.λ.π.) 
 102 0,00 10-6266.001 Συντήρηση εφαρμογών  λογισμικού -1.780,00 
 103 0,00 10-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων -136,48 

 104 0,00 10-6461. Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων -1.000,00 

 105 0,00 10-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού -5.000,00 

 106 0,00 10-6652. Προμήθεια φωτογραφικού υλικού -800,00 

 107 0,00 15-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -1.000,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
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 108 0,00 15-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού  -2.000,00 
 κ.λ.π.) 
 109 0,00 15-6232.006 Μίσθωμα χώρου για φιλοξενία Π.Β.Β.Μ. -1.500,00 

 110 0,00 15-6261.006 Συντήρηση-Επισκευή κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Κερατέας -1.000,00 

 111 0,00 15-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές  -5.000,00 
 τους υπηρεσίες 
 112 0,00 20-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -9.000,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 113 0,00 20-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -6.000,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 114 0,00 20-6262.001 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Κερατέας -15.000,00 

 115 0,00 20-6262.002 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Λαυρίου -15.000,00 

 116 0,00 30-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -2.000,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 117 0,00 30-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -1.700,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 118 0,00 30-6117.001 Αμοιβή γιατρού εργασίας -3.000,00 

 119 0,00 30-6262.002 Συντήρηση επισκευή παιδ.χαρών Λαυρίου -1.000,00 

 120 0,00 30-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού -2.000,00 

 121 0,00 30-6462. Δημοσίευση προκηρύξεων -500,00 

 122 0,00 30-6662.009 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε.Λαυρίου -3.000,00 

 123 0,00 70-6264.001 Συντήρηση υπερκατασκευών πυροσβ.οχημάτων -2.772,15 

 124 0,00 15-7135.010 Προμήθεια λυόμεων περιπτέρων(κιόσκια) -4.500,00 

 125 0,00 15-7135.011 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων στις παιδικές -19.800,00 
  χαρές Δ.Ε. Κερατέας 
 126 0,00 15-7425.003 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εξειδίκευση δράσεων  -20.000,00 
 ανάδειξης του Δ.Λαυρεωτικής ως "Έξυπνης Πόλης" 
 127 0,00 20-7131.004 Προμήθεια λοιπού Η/Μ εξοπλισμού -2.000,00 

 128 0,00 20-7131.015 Προμήθεια  Φωτοβολταικών Αυτόνονομων Συστημάτων   -4.100,00 
 Φωτισμού για  Δ.Ε. Κερατέας 
 129 0,00 20-7322.006 Φωταγώγηση πλατειών, πάρκων κ.λ.π.Τ.Κ Αγ.Κωνστ -1.612,00 

 130 0,00 20-7425.014 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου προετοιμασίας φακέλλου για την  -1.240,00 
 υποβολή πρότασης προς χρηματοδότηση από ΕΥΔ ΕΠ  
 ΥΜΕΠΕΡΑΑ ''Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων'' 
 131 0,00 25-7135.006 Προμήθεια υλικών άρδευσης για κ.χ. Κερατέας -10.000,00 
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 132 0,00 25-7135.007 Προμήθεια υλικών άρδευσης για κ.χ. Λαυρίου -2.500,00 

 133 0,00 30-7135.020 Προμήθεια ξύλινων ενημερωτικών πινακίδων υγρότοπου  -744,00 
 Λεγραινών 
 134 0,00 30-7425.045 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για προετοιμασία φακέλλου προς  -19.800,00 
 υποβολή  στο πρόγραμμα του Υ.Π.ΕΣ << ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  >>  
 στην Πρόσκληση V στην  Ομάδα Α1. 
 135 0,00 30-7425.050 Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στο πλαίσιο ανάπτυξης -20.000,00 
  αρδευτικών δικτύων στην περιοχή της Κερατέας από την  
 εκμετάλλευση των εκροών των εγκαταστάσεων επεξεργασίας  
 λυμάτων του Δήμου καθώς και από τις τοπικές γεωτρήσεις  
 Αμάχαιρης και Ολύμπου 
 136 0,00 25-8115.001 Διάφορα έξοδα -83.647,80 

 -340.133,27 

 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 545.794,77 545.794,77 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 29.296,62 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  29.296,62 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 920.672,73 
  ΕΣΟΔΑ (-) : -374.877,96 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 885.928,04 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -340.133,27 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 29.296,62 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
 

Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την τρέχουσα τροποποίηση, παραμένει στο ποσό των 29.296,62 ευρώ. 
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου 

‘’κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου του 

Δημοτικού Σταδίου ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Δήμου Λαυρεωτικής’’ 

Αρ. απόφ: 179/2019 

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 παράτασης 

προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου ‘’κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για 

τις ανάγκες του γηπέδου του Δημοτικού Σταδίου ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Δήμου Λαυρεωτικής’’», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομική Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 17552/25.09.2019 εισήγηση της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε υπόψη τα εξής: 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

• Στις 09/06/2016 υπογράφθηκε η Προγραμματική Σύμβαση  μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και 

της Περιφέρειας Αττικής με σκοπό την εκτέλεση των εργασιών για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ‘’ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» ΚΑΕ 9777.05.00 

• Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής συνέταξε την υπ’ αριθμ.37/2017 μελέτη του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ‘’ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 

537.333,33 € με Αναθεώρηση και ΦΠΑ (CPV 45236110-4), η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ 

αριθμ.113/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η μελέτη αυτή συντάχθηκε για να 

αντιμετωπίσει την αλλαγή του ΦΠΑ και τη νέα νομοθεσία (περιγραφικά τιμολόγια και 

Ν.4412/2016). 

• Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 03/08/2017 και με την υπ’ αριθμ.31/2018 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην ανάδοχο εταιρεία 

«ΕΝΩΣΗ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ», με ποσοστό έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 16,12%. 

• Με την από 18/07/2018 απόφαση του VI τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώθηκε ο 

προσυμβατικός έλεγχος. 

• Στις 23/08/2018 υπογράφθηκε Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της αναδόχου 

εταιρείας «Κ/ΞΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ», προϋπολογισμού 363.465,97 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με διάρκεια 

σύμβασης εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

• Στις 08/10/2018 υπεβλήθη η υπ’ αριθμ. πρωτ: 15310/08-10-2018 ειδική δήλωση διακοπής 

εργασιών από την Ανάδοχο Εταιρεία και με την από 19/10/2018 απόφαση της Διευθύνουσας 
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Υπηρεσίας έγινε αποδεκτή προκειμένου να ελεγχθεί η ανεπάρκεια της υδροπερατότητας του 

υποβάθρου που αποκαλύφθηκε μετά την αποξήλωση του υφιστάμενου τάπητα. 

• Στις 28/02/2019 στην 3η Συνεδρίαση του 2019/4ο θέμα, το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της 

Περιφέρειας Αττικής γνωμοδότησε θετικά υπέρ της χρήσης των επί έλασσον δαπανών του 1ου ΑΠΕ 

και της σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου. 

• Στις 05/03/2019 στην 3η Συνεδρίαση του 2019/4ο θέμα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Λαυρεωτικής αποφάσισε την έγκριση του 1ου ΑΠΕ, τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 

και την παράταση της περάτωσης του έργου κατά 195 ημέρες, δηλαδή έως τις 06/09/2019 (αρ. 

απόφ: 29/2019). 

Και επειδή 

Η Υπηρεσία έλαβε υπόψη της τα παρακάτω: 

1. Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 

2. Το αίτημα του αναδόχου με αρ. πρωτ: 14078/2019 για παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης του 

έργου κατά 120 ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της συμπληρωματικής 

σύμβασης και τους λόγους που επικαλείται σε αυτό. 

3. Την με αριθμ. πρωτ:16919/16.09.2019 υπογραφείσα Συμπληρωματική Σύμβαση. 

4. Τον υπολειπόμενο χρόνο των 90 ημερολογιακών ημερών, για την ολοκλήρωση των εργασιών 

της αρχικής σύμβασης. 

5. Τον απαιτούμενο χρόνο των 30 ημερολογιακών ημερών, για την εκτέλεση των εργασιών της 

συμπληρωματικής σύμβασης. 

6. Το ότι η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου, δεν συντελείται με ευθύνη του Αναδόχου 

Εισηγούμαι: 

Τη χρονική παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ‘’ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», κατά 129 ημερολογιακές 

ημέρες, δηλαδή έως την 13/01/2020, με αναθεώρηση. 

 

Συνημμένα: 

1. Αίτημα του Αναδόχου 

2. Συμπληρωματική Σύμβαση». 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

− τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 
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− το υπ’ αριθμ. πρωτ: 14078/2019 αίτημα του Αναδόχου 

− την αριθμ. πρωτ: 16919/16.09.2019 Συμπληρωματική Σύμβαση 

− την αριθμ. πρωτ: 17552/25.09.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

εγκρίνει τη χρονική παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ‘’ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», κατά 129 ημερολογιακές ημέρες, 

δηλαδή έως την 13/01/2020, με αναθεώρηση. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας τροφίμων, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του ιδίου νόμου, για 

την κάλυψη των αναγκών του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 180/2019 

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 «απ’ ευθείας 

ανάθεσης προμήθειας τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 5 του ιδίου νόμου, για την κάλυψη των αναγκών του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου 

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

− Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 387/08.03.2019 & 388/08.03.2019 πρωτογενή αιτήματα (ΑΔΑΜ: 

19REQ004595901 & 19REQ004596816) για την διενέργεια της προμήθειας ειδών παντοπωλείου, 

κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου, οπωροπωλείου, αρτοποιείου, γαλακτοκομικών ειδών, φρέσκου 

γάλακτος  για την εύρυθμη λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών Κερατέας & Λαυρίου του 

Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 

− Την υπ’ αριθμ.28/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου 

Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: ΨΩΘ1ΟΞ1Β-ΟΦ2) 

− Την υπ’ αριθμ.184/2019 απόφαση Αντιπροέδρου με θέμα «έγκριση ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των δομών 

Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2019 – 2020» 

− Τις αριθμ. Α-99/2019 (ΑΔΑ: Ω0ΤΤΟΞ1Β-00Ν) και Α-100/2019 (ΩΝ4ΘΟΞ1Β-13Β) Αποφάσεις 

Ανάληψης Υποχρέωσης 

− Το υπ’ αριθμ.1552/20.06.2019 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 19REQ005149719 και σε ορθή 

επανάληψη 19REQ005218869) για τη διενέργεια της προμήθειας φρέσκου γάλακτος για τους 

δικαιούχους υπαλλήλους του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 

− Την υπ’ αριθμ.70/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου 

Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 9ΠΒΡΟΞ1Β-3ΕΧ) 
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− Την υπ’ αριθμ. 192/2019 απόφαση Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 

περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση της προμήθειας φρέσκου 

γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 

− Τις αριθμ. Α-201 (ΑΔΑ: 9Π65ΟΞ1Β-ΦΛΜ), Α-202 (ΑΔΑ: 9ΞΟΥΟΞ1Β-ΜΕ6), Α-203 (ΑΔΑ: 

Ψ6Ρ9ΟΞ1Β-Κ73), Α-204/2019  (ΑΔΑ: 63ΔΠΟΞ1Β-ΡΧ0) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 9857/10.06.2019 υποβολή αιτήματος της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών σχετικά με την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του  Κοινωνικού 

Παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ: 19REQ005125339) 

− Την υπ’ αριθμ.534/2019 απόφαση Δημάρχου περί ‘’έγκρισης ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής’’ 

− Την αριθμ. Α-598/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω30ΕΩΛ1-ΘΧ5) 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ:11036/27.06.2019 υποβολή αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών με θέμα «προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής» 

(ΑΔΑΜ: 19REQ005190059) 

− Την υπ’αριθμ. 602/2019 απόφαση Δημάρχου περί ‘’έγκρισης ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης για την εκτέλεση της προμήθειας γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής’’ 

− Τις αριθμ. A-155/2019, A-157/2019, A-159/2019, A-160/2019 και Α-161/2019 Αποφάσεις 

Ανάληψης Υποχρέωσης 

− Την υπ’ αριθμ.22/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με τίτλο ‘’προμήθεια 

ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 

Λαυρεωτικής και των δομών του ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ Δήμου Λαυρεωτικής’’ προϋπολογισμού δαπάνης 

189.093,31 ευρώ 

− Την υπ’ αριθμ.111/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο ‘’προμήθεια 

φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ’’, 

προϋπολογισμού δαπάνης 59.976,49 ευρώ 

− Την υπ’ αριθμ.113/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

έγινε η έγκριση της αριθμ.22/2019 μελέτης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η έγκριση της 

αριθμ.111/2019 μελέτης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: 7ΜΗ7ΩΛ1-Ζ3Β) 

− Την υπ’ αριθμ.636/2019 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α συστήματος: 77463) 

− Την υπ’ αριθμ.159/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά (ΑΔΑ: 61ΟΧΩΛ1-7ΧΙ) 
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− Την από 27.09.2019 (αρ. πρωτ:17892/01.10.2019) προδικαστική προσφυγή του οικονομικού 

φορέα ‘’ΑΝΔΡΕΑ ΣΚΟΥΡΙΑ (ANDRE SKOURIA) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ’’ κατά της υπ’ αριθμ.159/2019 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία εξετάζεται στις 05.11.2019 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 2173/03.10.2019 έγγραφο του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 

σχετικά με την ανάγκη προμήθειας τροφίμων για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των 

Βρεφονηπιακών Σταθμών μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, προϋπολογισμού 

δαπάνης 18.040,12 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

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

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 

ειδικότερα του άρθρου 5, παρ.10: «…Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8  

και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις 

διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, 

εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 

1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον 

τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το 

προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή 

υπηρεσιών…», 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε 

από το Ν.4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

− τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 5, παρ.10 

− την υπ’ αριθμ.636/2019 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α συστήματος: 77463) 

− την υπ’ αριθμ.22/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ: 2173/03.10.2019 έγγραφο του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής  

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  
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Την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των 

Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας και έως του ποσού των 18.040,12 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ,  με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του 

Ν.4412/2016, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του ιδίου νόμου. 

 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου της προμήθειας ανατρεπόμενου φορτηγού και μηχανικού φορτωτή – εκσκαφέα, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.30/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ανάκληση της 

υπ’ αριθμ.7/2019 προηγούμενης απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, λόγω τροποποίησης των 

διατάξεων του Ν.4412/2016) 

Αρ. Απόφ.: 181/2019 

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 «κατάρτισης όρων 

διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας 

ανατρεπόμενου φορτηγού και μηχανικού φορτωτή – εκσκαφέα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.30/2018 

μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  

τα ακόλουθα: 

1. Το Ν. 4412/16 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 

3. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές» 

4. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

5. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 

6. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

7. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

9. Το Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
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10. Την αρ. 57654/23.05.2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης» 

11. Την υπ' αριθμ. 5132/23-02-2018 (ΑΔΑ : ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) Πρόσκληση I του Προγράμματος 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» με 

την οποία εγκρίθηκε το ποσό των 175.000,00 €, για το Δήμο Λαυρεωτικής, ως ανώτερο όριο 

χρηματοδότησης για αντίστοιχες δράσεις 

12. Το αριθμ. πρωτ: 6552/10.05.2018 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18REQ003095670 

13. Την υπ’ αριθμ.30/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα ‘’προμήθεια 

ανατρεπόμενου φορτηγού και μηχανικού φορτωτή – εκσκαφέα’’, προϋπολογισμού δαπάνης 

198.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

14. Την υπ’ αριθμ. 91/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με θέμα «έγκριση της 

μελέτης ‘’προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού και μηχανικού φορτωτή – εκσκαφέα’’, 

προϋπολογισμού δαπάνης 198.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%» 

15. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 64-7131.001 «προμήθεια μηχανημάτων 

έργου» του υπό έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019 

16. Την αριθμ. πρωτ: 77662/20614/28.08.2019 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής περί έγκρισης αγοράς οχήματος  

17. Την υπ’ αριθμ.7/2019 προηγούμενη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής 

περί κατάρτισης όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου της προμήθειας ανατρεπόμενου φορτηγού και μηχανικού φορτωτή – εκσκαφέα 

18. Το γεγονός ότι μετά τη δημοσίευση των Νόμων 4605/2019, 4608/2019 και 4609/2019 

επήλθαν σημαντικές τροποποιήσεις στο Ν.4412/2016, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ουσιώδεις 

αλλαγές στο σχέδιο διακήρυξης του διαγωνισμού 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η προμήθεια 

ανατρεπόμενου οχήματος και μηχανικού εκσκαφέα - φορτωτή προορίζεται για την κάλυψη αναγκών 

του Δήμου Λαυρεωτικής, και ειδικότερα για να χρησιμοποιηθούν σε εργασίες, αποκομιδής αστικών 

απορριμμάτων, μπάζων -  φερτών υλικών και ογκωδών αντικειμένων. 

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) ομάδες: 

ΟΜΑΔΑ Α΄ : Ανατρεπόμενο φορτηγό όχημα μικτού βάρους 7,5 tn , προϋπολογισμού 93.000,00 € 

ΟΜΑΔΑ Β΄ : Μηχανικός Φορτωτής - Εκσκαφέας, προϋπολογισμού 105.400,00 € 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να δώσει προσφορά για μία ομάδα, ή και για το σύνολο της 

προμήθειας. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 160.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% (38.400,00 

ευρώ), ήτοι 198.400,00 ευρώ 
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Φορέας χρηματοδότησης είναι: 

ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010, ΠΟΣΟ: 175.000,00 ευρώ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ: 23.400,00 ευρώ 

Ο Δήμος θα απορροφήσει πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055 

(2017ΣΕ05500010) και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι του Δήμου. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’, στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι 

«προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού». 

Απόφαση ένταξης: αρ. πρωτ: 52225/27.09.2018 (ΑΔΑ: 6ΙΘΧ465ΧΘ7-Σ3Π). 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικών ετών 2019 

και 2020, ως κατωτέρω: 

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2019 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2020 ΣΥΝΟΛΟ 

64-7131.001 175.000,00 € 0,00 € 175.000,00 € 

30-7131.003 00,00 € 23.400,00 € 23.400,00 € 
 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς - τιμής. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, η 

οποία ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού, χωρίς ΦΠΑ. 

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, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έχοντας υπόψη: 

− Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010), 

− Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

− Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» και τις 

σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του, 

− Το αριθμ. πρωτ: 6552/10.05.2018 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− Την υπ’ αριθμ. 91/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

− Την υπ’ αριθμ.30/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− Την υπ’ αριθμ.7/2019 προηγούμενη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Ανακαλεί την υπ’ αριθμ.7/2019 προηγούμενη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λαυρεωτικής περί «κατάρτισης όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
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επιλογή αναδόχου της προμήθειας ανατρεπόμενου φορτηγού και μηχανικού φορτωτή – εκσκαφέα, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.30/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών» λόγω ουσιωδών 

αλλαγών στο σχέδιο διακήρυξης του διαγωνισμού, μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του  

Ν.4412/2016. 

Β. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας ανατρεπόμενου φορτηγού και μηχανικού 

φορτωτή – εκσκαφέα, προϋπολογισμού δαπάνης 198.400,00 ευρώ, θα πραγματοποιηθεί μετά από 

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς - τιμής. 

Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, ως ακολούθως: 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 

Πόλη ΛΑΥΡΙΟ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 195 00 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL305 

Τηλέφωνο 2292 3 20147 

Φαξ 2292 0 69130 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  nitsa@lavrio.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Γαϊτανιώ Μαργαρίτη 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.lavreotiki.gr 

Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα 
Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου & Προμηθειών, 
Γραφείο Προμηθειών 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής Μη Κυβερνητική Αναθέτουσα Αρχή 
Υποτομέας Ο.Τ.Α. 
Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού 

Κύρια Δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

Στοιχεία Φορέων Υλοποίησης Προμήθειας Δήμος Λαυρεωτικής 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καθώς και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr. 
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γ)       Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης παρέχονται 

από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, 

Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος: κα Γ. 

Μαργαρίτη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2292 3 20 147, fax: 2292 0 69130, e- mail: nitsa@lavrio.gr. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16, με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  

 

 Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι: 

ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010, ΠΟΣΟ: 175.000,00 ευρώ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ: 23.400,00 ευρώ 

Ο Δήμος θα απορροφήσει πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055 

(2017ΣΕ05500010) και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι του Δήμου. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’, στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι 

«προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού». 

Απόφαση ένταξης: αρ. πρωτ: 52225/27.09.2018 (ΑΔΑ: 6ΙΘΧ465ΧΘ7-Σ3Π). 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικών ετών 2019 

και 2020, ως κατωτέρω: 

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2019 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2020 ΣΥΝΟΛΟ 

64-7131.001 175.000,00 € 0,00 € 175.000,00 € 

30-7131.003 00,00 € 23.400,00 € 23.400,00 € 
 
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια: 

1. Ενός (1) Ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος μικτού βάρους 7,5 tn, και  

2. Ενός (1) Εκσκαφέα - Φορτωτή 

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV : 34142300-7 και 43200000-5) 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 198.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 160.000,00 €,   ΦΠΑ : 38.400,00 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 

mailto:nitsa@lavrio.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης (μελέτη υπ’ αριθμ.30/2018 Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών). 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε κατά ομάδα είτε για το σύνολο των 

ομάδων των υπό προμήθεια ειδών. 

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός αναφέρεται σε διαφορετικούς συστημικούς διαγωνισμούς, που έχουν 

ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ Α΄ : Ανατρεπόμενο φορτηγό όχημα μικτού βάρους 7,5 tn , προϋπολογισμού 93.000,00 € 

ΟΜΑΔΑ Β΄ : Μηχανικός Φορτωτής - Εκσκαφέας, προϋπολογισμού 105.400,00 € 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 

3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών, 
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 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 

στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  

μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 

προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 

‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 

ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  

του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων 

φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς 

και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 

δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα: 

1. Η υπ' αριθμ. 5132/23-02-2018 (ΑΔΑ: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) Πρόσκληση I του Προγράμματος 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» με την 

οποία εγκρίθηκε το ποσό των 175.000,00 €, για το Δήμο Λαυρεωτικής, ως ανώτερο όριο 

χρηματοδότησης για αντίστοιχες δράσεις 
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2. Η υπ’ αριθμ. πρωτ: 52225/27.09.2018 απόφαση ένταξης πράξης του Δήμου Λαυρεωτικής στο 

πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’, στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι ‘’προμήθεια μηχανημάτων έργου, 

οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού’’ (ΑΔΑ: 6ΙΘΧ465ΧΘ7-Σ3Π) 

3. Το αριθμ. πρωτ: 6552/10.05.2018 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18REQ003095670 

4. Η υπ’ αριθμ.30/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα ‘’προμήθεια 

ανατρεπόμενου φορτηγού και μηχανικού φορτωτή – εκσκαφέα’’, προϋπολογισμού δαπάνης 

198.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

5. Η υπ’ αριθμ. 91/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με θέμα «έγκριση της 

μελέτης ‘’προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού και μηχανικού φορτωτή – εκσκαφέα’’, 

προϋπολογισμού δαπάνης 198.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%» 

6. Η αριθμ. πρωτ: 77662/20614/28.08.2019 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής περί έγκρισης αγοράς οχήματος 

7. Η υπ’ αριθμ.2/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών για το έτος 2019 

8. Η υπ’ αριθμ……./2019 απόφαση Δημάρχου περί ‘’έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 

για ……………………………………………. 

9. Η αριθμ. Α-…../2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: …….) 

10. Η υπ’ αριθμ…../2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία η 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: ……..) 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, 

από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ.1α του Ν.4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ.29 του άρθρου 

107 του Ν.4497/2017 & την παρ. 19 του άρθρο 43 του Ν.4605/2019. 
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους Οικονομικούς Φορείς ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της αριθ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Υπουργικής 

Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

 
1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη της σύμβασης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και η αριθμ.30/2018 μελέτη της Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών, σε ενοποιημένο αρχείο, θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης, η Προκήρυξη και η αριθμ.111/2019 μελέτη της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, θα καταχωρηθούν και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  

http://www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αριθμό : ……….. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 

άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 

Ν.4412/2016 σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες. 

Η Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Λαυρεωτικής, www.lavreotiki.gr.  

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και τυχόν 

επαναληπτικής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ή σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός Αναδόχων, θα 

κατανεμηθούν σ’ αυτούς κατ’ αναλογία με την αξία των συμβάσεων που συνομολογήθηκε στο όνομά 

τους. 

 
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

Α. Η υπ’ αριθμ.30/2018 μελέτη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Β. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

Γ. Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών (Συμμετοχής & Καλής Εκτέλεσης) 

Δ. Το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 Η προσφορά του Αναδόχου ή Αναδόχων 

 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς 

και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο πέντε (5) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο 

πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  

υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που 

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή 

των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 

και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α΄188). Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 

που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το 

νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 

Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 

53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο (άρθρο 92, παρ.4 του 

Ν. 4412/2016)..  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, 

τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
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γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης 

ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 

του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά 

τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό 

φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) 

το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 

οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται 

όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής 

προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 

από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 

ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 

περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης.  

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών δίνονται στο παράρτημα Γ. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 

σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής.  

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο 

τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για τα είδη συγκεκριμένης ομάδας τροφίμων, προσκομίζει 

εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς το ΦΠΑ) της συγκεκριμένης Ομάδας. 

Αναλυτικά: 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α Ανατρεπόμενο φορτηγό όχημα μικτού 
βάρους 7,5 tn 

75.000,00 € 1.500,00 € 

Β Μηχανικός Φορτωτής - Εκσκαφέας 85.000,00 € 1.700,00 € 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 

πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 

έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 

προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 

ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

 

(Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να 

προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε 

“τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη 

φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 

ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις). 

 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  

στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 
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με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή 

την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα 

με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, 

πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016,  
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(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο 

οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την 

προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ 

των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την 

προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
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λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας. 

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει 

ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 

φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 

επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί 

να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 

λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 

ν. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 

να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
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Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 

σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό 

ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.   

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν: 

μέσο ετήσιο "ειδικό" κύκλο εργασιών, αριθμός ετών (τρία τελευταία έτη) μέσος ειδικός κύκλος 

εργασιών (160.000,00) νόμισμα (ευρώ). 

Στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ο οικονομικός φορέας θα υποβάλει για το 

ανωτέρω χρονικό διάστημα τον ανά έτος ετήσιο (ειδικό) κύκλο εργασιών καθώς και τον αντίστοιχο 

μέσο όρο.  

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης) ο οικονομικός φορέας θα 

προσκομίσει αντίγραφο ή απόσπασμα των δημοσιευμένων οικονομικών ισολογισμών της 

επιχείρησης, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, των τριών (3) τελευταίων οικονομικών 

χρήσεων που προηγούνται του έτους του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δημοσιευμένους ισολογισμούς για τρεις (3) 

διαχειριστικές χρήσεις, τότε μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα ή άλλα επίσημα 

έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων. 

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα μικρότερο 

των τριών ετών υποβάλλει δήλωση που αφορά τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το 

διάστημα αυτό. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, πρέπει να υποβάλει τα ανωτέρω 

έγγραφα χωριστά για καθένα από τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η μερική κάλυψη 

των προϋποθέσεων από τα μέλη της Ένωσης αρκεί αυτές να καλύπτονται συνολικά. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς: 

(Ι) απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, να έχουν εκτελέσει 

τουλάχιστον δύο συμβάσεις προμηθειών ίδιων η παρόμοιων μηχανημάτων με αυτό της εν λόγω 

σύμβασης. Στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ο οικονομικός φορέας θα υποβάλει 

κατάλογο κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία ιδίων ή 
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παρομοίων μηχανημάτων με το αντικείμενο της σύμβασης, με αναφορά του αντιστοίχου ποσού, της 

ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. 

Οι παραδόσεις (εκτέλεση σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ανάθεσης και εμπρόθεσμες) 

αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή 

θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του 

αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα που θα 

συνοδεύεται από θεωρημένο αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης, δικαιολογητικά που υποβάλλονται 

κατά την κατακύρωση (πριν την ανάθεση της σύμβασης). 

Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά χρονικό διάστημα 

μικρότερο του ως άνω καθοριζόμενου χρονικού ορίου, υποβάλλει, τα σχετικά επίσημα στοιχεία που 

υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση επιτρέπεται η μερική κάλυψη της 

απαίτησης από κάθε μέλος της Ένωσης, αρκεί όμως συνολικά αυτή να καλύπτεται από την Ένωση. 

(ΙΙ) δηλώνουν ότι πληρούν την ελάχιστη απαίτηση του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με διάθεση 

ικανών ανθρωπίνων πόρων και τεχνικής ικανότητας του προσωπικού το οποίο θα επιφορτισθεί την 

τεχνική υποστήριξη των προσφερομένων ειδών, ότι διαθέτει δηλαδή τον ελάχιστο αριθμό 

κατάλληλου εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού που σχετίζεται με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Α) Θα υποβληθούν στο αντίστοιχο πεδίο του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης ΤΕΥΔ το 

μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών των τελευταίων 

τριών ετών του οικονομικού φορέα. 

Β) Θα υποβληθούν στο αντίστοιχο πεδίο του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης ΤΕΥΔ τα 

ονοματεπώνυμα του τεχνικού προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει ο οικονομικός φορέας για την 

τεχνική υποστήριξη των προσφερομένων ειδών καθώς και το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου για τον 

έλεγχο της ποιότητας. 

Γ) Θα υποβληθούν στο αντίστοιχο πεδίο του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης ΤΕΥΔ οι 

τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του τεχνικού προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει ο 

οικονομικός φορέας για την τεχνική υποστήριξη των προσφερομένων ειδών, από όπου θα προκύπτει 

η τεχνική ικανότητα του οικονομικού φορέα με διαθεσιμότητα συνολικά τουλάχιστον τριών 

εξειδικευμένων τεχνιτών, με ειδικότητες όπως μηχανολόγοι ή ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, 

μηχανοτεχνίτες, ηλεκτρολόγοι, εφαρμοστές ή ηλεκτροτεχνίτες, ηλεκτρονικοί κλπ 

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης) ο οικονομικός φορέας θα 

προσκομίσει, κατάσταση προσωπικού αρμόδιας αρχής ισχύουσας τόσο κατά τον χρόνο υποβολής των 

προσφορών όσο κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης-

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο 

Επιπρόσθετα τα παρακάτω αποδεικτικά μέσα θα συνοδεύουν την ως άνω κατάσταση προσωπικού: 

Για περιπτώσεις εξαρτημένης σχέση εργασίας : 
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• Τίτλοι σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλματος για τους συγκεκριμένους τεχνίτες. 

• Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της σύμβασης. Για 

περιπτώσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών: 

• Σύμβαση ή δήλωση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής των συμβαλλομένων από Αρμόδια Αρχή. 

• Τίτλους σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλματος. 

• Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από Αρμόδια Αρχή, με την οποία θα 

δεσμεύονται οι παρέχοντες τις ανεξάρτητες υπηρεσίες ότι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

στον υποψήφιο ανάδοχο για όσο διάστημα διαρκεί η συμβατική υποχρέωση τεχνικής 

υποστήριξης των μηχανημάτων. 

Όσον αφορά τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία οι οικονομικοί φορείς 

δηλώνουν ότι πληρούν σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτωση (ΙΙ), αυτά αποτελούν κριτήρια 

αξιολόγησης, τα οποία βαθμολογούνται σύμφωνα με τον α/α 8 του πίνακα κριτηρίων ανάθεσης (βλ. 

παρ. 2.3.1) 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

συμμορφώνονται με τα κατάλληλα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. Πιο συγκεκριμένα: τις σειρές ISO 9001:2008. 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν 

λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από 

τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 

2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Δ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, 

με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-

ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ 

(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

(Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος 

ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις. Επισημαίνεται 

ότι από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus 

ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 

σύνταξης και διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να 

δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. 

Επισημαίνεται ότι η χρήση της ως άνω υπηρεσίας για τη σύνταξη του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για τις 

αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, καθώς εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να 

διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής στη διαδρομή 

http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-

entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-

odhgiwn) 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), 

το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του 

άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
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διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 

το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 

το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο 

εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια 

επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν 

απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα 

ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά 

την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 

περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 

φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 

δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν 

(άρθρο 79 παρ. 6 Ν. 4412/2016). 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 

συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά. 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβλή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην 

ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 

του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του 

Διευκρινίζεται ότι εάν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά: 

- Τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης, τους 

απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε 

οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 

- Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι 

επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, 

- Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), την ίδια την εταιρεία και όχι τα φυσικά πρόσωπα 

που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 

- Σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων προσκομίζονται οι αντίστοιχες 

ενημερότητες σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι. 
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Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν, μαζί με το 

πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά 

ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος.  

Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη του Ν. 1599/1986, που θα 

αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην 

καταβολή εισφορών. Η Υπεύθυνη Δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 

υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. 

Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 

εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν 

προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου 

που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 

ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς 

να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
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εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 

2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις 

καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 

81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του 

ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 

επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι 

δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 

εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους (παράγραφο 

12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 

4605/2019), εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο 

ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του 
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Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο 

λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την 

οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια 

τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Aντίγραφο 

πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 (όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει) 

που να αφορούν τη διαδικασία πώλησης και τεχνικής υποστήριξης (επισκευής, συντήρησης) του 

οικονομικού φορέα. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 

πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από 

φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation 

for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ±Α) 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 

μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 

Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά 

την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 

προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 

αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις 

τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 

φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
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Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 

της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 

κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 

του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από 

τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης 

που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος 

VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές 

πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 

αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 

όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 

πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 

με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 

πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ   

Φορτηγό ανατρεπόμενο μικτού βάρους 7,5 ton 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 
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  ΠΛΑΙΣΙΟ     
1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 
καυσαερίων 100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 
4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 
5 Σύτημα αναρτήσεων  100-120 4,00 
6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 
7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 
  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     

8 Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος κατασκευής. 100-120 10,00 

9 Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια  - 
ηλεκτρικό σύστημα 100-120 10,00 

10 Σύστημα ανατροπής  100-120 10,00 

11 Οπίσθια θύρα  100-120 6,00 

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100-120 4,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      
13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

14  Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία  

100-120 10,00 

15 
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 
υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων 
ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης  
συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης 

100-120 10,00 

16 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
Φορτωτή εκσκαφέας 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1  Πλαίσιο 100-120 6,00 
2 Καμπίνα  επιβατών 100-120 6,00 
3 Σύστημα φόρτωσης – εκσκαφής   100-120 13,00 
4 Κινητήρας 100-120 7,00 
5 Ηλεκτρικό σύστημα 100-120 6,00 
6 Τροχοί / Ελαστικά 100-120 6,00 
7 Σύστημα Ανάρτησης. 100-120 8,00 
8 Σύστημα Διεύθυνσης 100-120 6,00 
9 Συστήματα πέδησης   100-120 6,00 
10 Χρωματισμός. 100-120 6,00 
13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 
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14  Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  100-120 10,00 

15 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 
υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης 
ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος 
ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος 
αποκατάστασης 

100-120 10,00 

16 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 
 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 

προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω 

τύπο: 

U = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 + ...... + σν*Κν 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.  

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο 

λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος 

αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί. 

Λ = Προσφερθείσα τιμή /Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

   
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και τα 

παραρτήματά της, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ομάδα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται 
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η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 

τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 

56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 

υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται 

στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 

διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 

υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον 

στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής 

συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν 

προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι 

υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και 

δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
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(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα 

με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα 

της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 

ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 

διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 

πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται 

για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 

σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και 

υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 

ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και 

ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία 

υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 

υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 
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Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 

του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν 

φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 

(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι 

οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία 

όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται 

για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι 

προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 

επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Δ), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 

2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή στην υπ’ αριθμ.30/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

(Παράρτημα Α) της παρούσας Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις 

και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 

οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 
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Μαζί με την τεχνική προσφορά υποβάλλεται και το φύλλο συμμόρφωσης, το οποίο επισυνάπτεται στο 

Παράρτημα των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Επισημαίνεται ότι το φύλλο συμμόρφωσης θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο και θα επισυναφθεί ως 

επιπλέον δικαιολογητικό (σε ξεχωριστό έντυπο σε μορφή αρχείου .pdf) εντός του υποφακέλου της 

τεχνικής προσφοράς. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης:  

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και 

υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο «Οικονομική προσφορά». 

Ο οικονομικός φορέας συμπληρώνει την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 

συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf το οποίο υπογράφεται 

ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα (τεμάχιο για τα προς προμήθεια 

υλικά). 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με 

την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 

προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην 

υπ’ αριθμ.30/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Παράρτημα Α) της παρούσας 

διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 

2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική 

διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 

οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 

την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, 

η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 

και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 

τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 

προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα 

με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 

Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ 

της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με 
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κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε 

ως μέλη ενώσεων, ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης. 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας 

τα εξής στάδια: 

      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά»  μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 

και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 

3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο 

της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο 

των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 

πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον 
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ν.4412/2016  και τους όρους της παρούσας, ενώ συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων 

τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την 

αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 

2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 

συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 

επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 

κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί 

προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 

εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 

αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή 

απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 

88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 

(Λ) μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη χαμηλότερη 

τιμή. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση 

γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες μαζί με 

αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω 

σταδίου. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
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Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία 

προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των 

σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 

και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της 

παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 

αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις 

του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 

γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 

τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του 

παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, 

το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την 

χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 

δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες 

αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν 

το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 

4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
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Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 

διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 

2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 

ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά 

τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του 

ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την 

απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει 

αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 

την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 
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αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 

συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 

αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 

στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που 

υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο 

πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του 

προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. 

Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό 

που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 

θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της 

σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 

υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η 

προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 

Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο 

άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 

αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 

σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. 

α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 

9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β 

του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 

9 του π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 

ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της 

διαδικασίας. 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως 

και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 
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προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 

πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 

Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από 

τη συζήτηση της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από 

την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 

ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 

ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 

προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 

λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την 

ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 

συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 

αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση 

της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 

του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 

ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 

συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 

από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά 

της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
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Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 

τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο 

της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα Γ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 

εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από 

δυσλειτουργία των υπό προμήθεια ειδών, κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, όπως 

προβλέπεται στην παράγραφο 6.4, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 2 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 €. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 

τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο 

της σχετικής σύμβασης ή τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την παραλαβή της εγγυημένης 

λειτουργίας (βλ. άρθρο 215 παρ. 4 του ν.4412/2016). Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης 

λειτουργίας αναφέρονται παρατηρήσεις, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
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4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 

του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 

αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 

πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 

συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. 

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 

σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, 

οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από 

τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως 

άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 

2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται 

να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα 

τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω 

λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται 

να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 

131 του ν. 4412/2016.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των μηχανημάτων από την αρμόδια 

Επιτροπή. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 

κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
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πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 

Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει 

ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) τα οχήματα δεν παραδοθούν με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

5.2.2.  Αν τα προς προμήθεια οχήματα παραδοθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

ειδών, χωρίς ΦΠΑ.  

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης παράδοσης των μηχανημάτων, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των 

διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος  

παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 

πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 

τα μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 

των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης ειδών), 

6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών 

όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της 

πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 

επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα 

από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 

221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 

θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 

οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν 

ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η 

απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 

απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 

στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της 

προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 

205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη εντός τεσσάρων (4) μηνών από 

την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και όχι πριν την 1η Ιανουαρίου 2020. Η παράδοση 

θα γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 

207 του ν. 4412/2016. 
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6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 

εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 

το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός 

και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός 

έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθους τρόπους: 

Μακροσκοπικός έλεγχος 

Πρακτική δοκιμασία 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό 

– οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 

του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Είδη που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται 

για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή 

αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε 

περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 

εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 

(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  

που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
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Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των μηχανημάτων και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παράδοσής τους 

στο Δήμο. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης του/των μηχανήματος/μηχανημάτων, με απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάστασή του με άλλο, που να είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 

για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο 

δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 

2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των Μ.Ε. της προμήθειας για ένα (1) έτος. 

Η εγγυημένη λειτουργία είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή 

εγγύηση. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή 

λειτουργία των Μ.Ε. της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 

προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε 

χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. Σε 

περίπτωση βλάβης των Μ.Ε., ο προμηθευτής μετά από έγγραφη ειδοποίηση του θα   πρέπει να στείλει 

εξειδικευμένο συνεργείο στον τόπο λειτουργίας τους για την άμεση επισκευή τους όπου αυτό είναι 

δυνατό ή διαφορετικά για την αξιολόγηση της βλάβης και τη μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις του 

εξουσιοδοτημένου συνεργείου εάν αυτό απαιτείται. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των 

συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει 

στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την 

εγγυημένη λειτουργία καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο 

αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη 

του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 

συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για 
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την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 

ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική 

κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το 

πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.5  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα 

για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 

σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται 

να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 

συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 

εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε 

υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί επιβολής και καθορισμού συντελεστή Ενιαίου Ανταποδοτικού 

Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2020 

Αρ. απόφ: 182/2019 

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 «επιβολής και 

καθορισμού συντελεστή Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2020» 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4623/19: "Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 

65 του Ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα 

με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και 

κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται 

από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες 

παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη 

θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του 

δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
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μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους 

προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των 

παρόντων." 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το αριθμ. πρωτ: 18552/10.10.2019 έγγραφό της 

εισηγείται τα κατωτέρω: 

      «Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 και του άρθρου 11 

του Ν.4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. 

Ως γνωστόν, από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 Κωδικοποιητικού Β.Δ. 

(171 Α΄) «Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις 

τους με τις σχετικές διατάξεις, των Ν.25/1975 (74 Α΄) και Ν.429/1976 (235 Α΄), καθώς και τα άρθρα 4, 

5, 17 και 20 του Ν.1080/1980 (246 Α΄),  του Ν.1828/1989 (άρθρο 25 παρ. 12), του Ν.2130/93 (άρθρα 

16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), του Ν.2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), του Ν.2503/1997 (άρθρο 9 παρ. 14), 

του Ν.2539/1997 (άρθρο 25 παρ. 3) και του Ν.4555/2018 (άρθρο 185), όπου ορίζεται ότι το ενιαίο 

ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός 

της διοικητικής περιφέρειας του δήμου, και προορίζεται αποκλειστικά:  

α) για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της 

αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων,  

β) του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς 

και  

γ) κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι συναφής με 

αυτές.  

Η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσμευση των πόρων που προέρχονται από την είσπραξη του 

ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για την κάλυψη οποιονδήποτε άλλων 

δαπανών και υποχρεώσεων, απαγορεύεται. 

Επίσης, όπως ορίζεται και στο άρθρο 17 του Ν.1080/80, τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας και 

φωτισμού μπορούν να διατίθενται κατ΄ αρχήν μόνο για την χρηματοδότηση της αντίστοιχης 

υπηρεσίας και όχι για άλλες δαπάνες του Δήμου, ενώ αντίστροφα όλες οι δαπάνες της υπηρεσίας 

καθαριότητας και φωτισμού πρέπει να καλύπτονται υποχρεωτικά από το αντίστοιχο τέλος. 

Σύμφωνα επίσης με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως αυτό τροποποιήθηκε 

από την παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και 

φωτισμού υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε ακινήτου και προκύπτει από τον 

πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων αυτής επί του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού 

τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του καθορισμού των 

συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος. 
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Με την παράγραφο 14 του άρθρου 9 του Ν.2503/97, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του 

άρθρου 5 του Ν.3345/2005 και την τροποποίηση του δια του άρθρου 222 του Ν.4555/18 και του 

άρθρου 103 του Ν.4604/19, απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή των τελών καθαριότητας τα 

μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, από την ημερομηνία 

υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι 

δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω 

δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171). 

Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται 

σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο. 

Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητο, του οποίου η ηλεκτροδότηση έχει 

διακοπεί, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και το οποίο, σύμφωνα με 

υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού, δεν χρησιμοποιούταν κατά το 

διάστημα αναφοράς, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Η υπεύθυνη δήλωση του 

προηγούμενου εδαφίου μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 31.12.2019. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν 

αναζητούνται.  

Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τα οποία έχουν επιβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, επειδή δεν έχει υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου δήλωση ότι, δεν γινόταν χρήση 

αυτού και αφορούν διάστημα κατά το οποίο το ακίνητο δεν είχε ποτέ ηλεκτροδοτηθεί, διαγράφονται 

ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους, εφόσον δεν στοιχειοθετείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 

η, κατά το ανωτέρω διάστημα, χρησιμοποίησή του. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται. 

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 55905/2019, τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167), τις διατάξεις του 

άρθρου 64 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) και της σχετικής υποχρέωσης του Δημοτικού 

Συμβουλίου, να λάβει τη σχετική απόφαση καθορισμού του ύψους των συντελεστών του ενιαίου 

ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία 

της παρούσας, παρακαλούμε να προβείτε στη λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το Δ.Σ σχετικά 

με τον καθορισμού του συντελεστή αυτού ανά κατηγορία υπόχρεων με σκοπό «την αντιμετώπιση των 

δαπανών παροχής  υπηρεσιών καθαριότητας  και φωτισμού των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και 

κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες  στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού 

χαρακτήρα» (παρ.12 άρθ. 25 Ν. 1828/89, Ν. 25/75 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ΄ αριθ. 

23745/ΕΓΚ.22/15-4-2008 ΥΠ.ΕΣ: Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 69/2008), καθώς και τον καθορισμό των ειδικών 

ευπαθών ομάδων που δικαιούνται μείωση ή πλήρη απαλλαγή από την καταβολή των δημοτικών 

τελών. 

Η σχετική απόφαση που θα ληφθεί, αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες και ο καθορισμός των νέων 
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συντελεστών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν 

εντός του έτους 2020 και σε συνάρτηση με το κόστος παροχής της υπηρεσίας. Για τον προσδιορισμό 

του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει τα τέλη να : 

1. καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας ώστε να μην δημιουργούνται 

ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν 

από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, 

2. μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών 

υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας, 

3. καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι άλλες 

δαπάνες του δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία. 

Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Λαυρεωτικής: 

I. Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων  

1. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2018 

1. Για το έτος 2018, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 5.428.443,49 €.  

• ΚΑΕ 0311.001: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 3.272.286,92€ 

• ΚΑΕ 0311.002: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από Μαρίνα: 3.000,00 € 

• ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

 από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 1.991.763,52 € 

• KAE 3211: Τέλη καθαριότητας και φωτισμού: 57.937,91 € 

• ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από την ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας 

και ηλεκτροφωτισμού έτους 2017: 103.455,14 € 

2. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 

2.500.290,68 €. 

• ΚΑΕ 0311.001: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 1.637.212,13 € 

• ΚΑΕ 0311.002: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από Μαρίνα: 3.000,00 € 

• ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

 από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 716.013,60 € 

• KAE 3211: Τέλη καθαριότητας και φωτισμού: 40.609,81 € 

• ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από την ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας 

και ηλεκτροφωτισμού έτους 2017: 103.455,14 € 

2. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2019 

1. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 

3.209.259,67 €   

• ΚΑΕ 0311.001: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 1.484.699,72 € 

• ΚΑΕ 0311.002: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από Μαρίνα: 3.000,00 € 

• ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 
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 από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 907.414,74 € 

• KAE 3211: Τέλη καθαριότητας και φωτισμού: 13.051,77 € 

• KAE 5113: Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας καθαριότητας 2018: 801.093,44 € 

2. Για την περίοδο Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2019 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό συνολικού 

ύψους 1.551.501,43  € 

3. Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2019 το σύνολο των εσόδων του Δήμου για την 

υπηρεσία καθαριότητας, αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 4.760.761,10 €. 

II.Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου, η εικόνα των δαπανών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως : 

1. Απολογιστικά στοιχεία δαπανών Οικονομικού Έτους 2018 

1. Για το έτος 2018, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας 

για το Δήμο ανήλθαν σε ποσό συνολικού ύψους 4.627.350,06 €.  

Στο σύνολο των δαπανών που αναφέρονται ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και δαπάνες ύψους 

542.065,92 €, οι οποίες αποτυπώνονται σε άλλες υπηρεσίες του προϋπολογισμού και αφορούν 

πραγματικά την ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Αναλυτικά: 

• ΚΑΔ 10.60: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: 322.546,016 € (Ποσοστό 40%) 

• ΚΑΔ 30.60: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: 87.492,729 € (Ποσοστό 30%) 

• ΚΑΔ 35-6262.020: Λειοτεμαχισμός μεταφορά και απόρριψη σύμμεικτων στερεών αποβλήτων: 

102.450,66 € 

• ΚΑΔ 00.6492: Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων: 29.576,51 € 

2. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο ανήλθαν σε ποσό συνολικού ύψους 2.478.185,32 €.  

Στο σύνολο των δαπανών που αναφέρονται ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και δαπάνες ύψους 

239.455,33 €, οι οποίες αποτυπώνονται σε άλλες υπηρεσίες του προϋπολογισμού και αφορούν 

πραγματικά την ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Αναλυτικά: 

• ΚΑΔ 10.60: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: 185.230,62 € (Ποσοστό 40%) 

• ΚΑΔ 30.60: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: 52.477,52 € (Ποσοστό 30%) 

• ΚΑΔ 00.6492: Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων: 1.747,19 €  

2. Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών Οικονομικού Έτους 2019 

1.  Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας για το Δήμο ανήλθαν σε ποσό συνολικού ύψους 2.335.401,46 €. 

2.  Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2019 αναμένεται να ανέλθουν 

στο ύψος των 2.287.605,41 €.  
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3.  Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2019 το σύνολο των δαπανών του Δήμου που αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, θα ανέλθει 

συνολικά στο ποσό των 4.623.006,87 €. 

Ανακεφαλαιώνοντας, οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου Λαυρεωτικής, για το οικονομικό έτος 

2019, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 4.760.761,10 €., αναμένεται να υπερβούν το 

σύνολο των δαπανών οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 4.623.006,87 €, 

δημιουργώντας χρηματικό υπόλοιπο ύψους 137.754,22 €, το οποίο θα μεταφερθεί στον Π/Υ του 

οικονομικού έτους 2020 σε ΚΑΕ 5113, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες δαπάνες τις 

υπηρεσίας 20. 

III. Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2020 

1. Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2020 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και ειδικότερα από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 

1 του νόμου 25/75, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, οι 

συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 

1 διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές. 

Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρεις (3) κατ’ ελάχιστον και διαφοροποιούνται 

ανάλογα με τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής: α) ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 

κατοικία, β) ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς 

σκοπούς, γ) ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής 

δραστηριότητας. 

Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς 

συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, 

υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της 

γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους. 

Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών συντελεστών λαμβάνονται υπόψη 

οι ιδιότητες των ακινήτων, όπως εμβαδό, στεγασμένο ή μη, χρόνος χρήσης, ο βαθμός κατά τον οποίο 

τα ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον οικείο δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και 

την ευρύτερη λειτουργία αυτού. 

Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί πέραν του 

δεκαπλασίου του γενικού συντελεστή της κατοικίας. 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 199/2018 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019, είχαν 

διαμορφωθεί ως ακολούθως: 

 

Κ α τ η γ ο ρ ί ε ς  
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Γ ε ν ι κ ο ί  σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς  Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς  

Οικιακή χρήση 1,44 € / τμ 

Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 2,56 € / τμ 

Ε ι δ ι κ ο ί  σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς  γ ι α  τ η ν  ά σ κ η σ η  π ά σ η ς  

φ ύ σ ε ω ς  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς  

δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς  

Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς  

Για καταστήματα πάσης φύσεως, πτηνοτροφικές & 
κτηνοτροφικές μονάδες, μάνδρες οικοδομών, parking 
σκαφών, επαγγελματικές αποθήκες, συνεργεία – πλυντήρια 
αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, εργαστήρια 
κατασκευών, τα γραφεία παροχής υπηρεσιών, κτήματα για 
εκδηλώσεις, κινηματογράφους, κλπ. 

Α) στεγασμένοι χώροι 2,56 € / τ.μ. 

Β) μη στεγασμένοι χώροι 1,54 € / τ.μ. 

Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επιχειρήσεις υψηλής, μέσης και 
χαμηλής όχλησης supermarkets, πολυκαταστήματα, 
φυτώρια, τράπεζες, κεραίες κινητής τηλεφωνίας και 
ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, ξενοδοχειακές μονάδες, 
τουριστικά καταλύματα, camping, κατασκηνώσεις, κτίρια 
που στεγάζονται υπηρεσίες του δημοσίου και του ευρύτερου 
δημοσίου τομέα (ΟΛΛ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΙΚΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ, 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΤΕΛΩΝΕΙΟ, ΟΑΕΔ, κλπ.), κτήρια 
και γήπεδα ΑΠΕ, κλπ. 

Α) χώροι στεγασμένοι: μέχρι 6.000 τ.μ. 

5,03 €/m2, 

από 6.001 τ.μ. και άνω 3,02 €/m2. 

Β) χώροι μη στεγασμένοι μέχρι 6.000 

τ.μ. 5,03 €/m2, 

από 6.001 τ.μ. και άνω 1,51 €/m2. 

Επιχειρηματικό πάρκο Κερατέας τύπου Β’ Α) χώροι στεγασμένοι 2,56 €/m2  

Β) χώροι μη στεγασμένοι 1,54 €/m2. 

ΔΕΗ / ΑΗΣ Α) χώροι στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 

7,20 €/m2, 

από 6.001 τ.μ. και άνω 4,32 €/m2, 

Β) χώροι μη στεγασμένοι μέχρι 6.000 

τ.μ. 7,20 €/m2, 

από 6.001 τ.μ. και άνω 2,16 €/m2. 

Ανάλογα με την επιφάνεια των ακινήτων διαφοροποιείται και η επιβάρυνση της ανταποδοτικής 

υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για κάθε κατηγορία ειδικού συντελεστή. 

Για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στεγασμένα ή μη, υπολογίζεται η συνολικά χρησιμοποιούμενη 

ή δυνάμει να χρησιμοποιηθεί επιφάνεια. 
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Δεδομένης της ανάγκης για την παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας και στις εκτός σχεδίου 

περιοχές και την πραγματική παροχή των σχετικών υπηρεσιών από το Δήμο Λαυρεωτικής, το τέλος 

επιβάλλεται και στα ακίνητα που βρίσκονται σε αυτές (ΣτΕ 2806/94, ΣτΕ 1012/2002). 

Σύμφωνα με τους ανωτέρω καθοριζόμενους συντελεστές και το σύνολο των τ.μ. που κοινοποιούνται 

στην εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας η πρόβλεψη των εσόδων για το 2020 έχει ως ακολούθως: 

Κατηγορία χρήσης Τ.Μ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ Τ.Μ. Προβλεπόμενα 
Έσοδα 

Οικιακή χρήση 1.832.019,00 1,44 2.638.107,36 € 

Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική 
χρήση 25.000,00 1,44 36.000,00 € 

Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 523.009,00 2,56 1.338.903,04 € 

Σύνολο 4.013.010,40 € 

Ωστόσο συνυπολογίζοντας και άλλους κωδικούς εσόδων που αφορούν την υπηρεσία καθαριότητας 

και ηλεκτροφωτισμού, το προβλεπόμενο ύψος των εσόδων για το έτος 2020, αναμένεται να ανέλθει 

στο ύψος των 8.543.933,09 € 

• ΚΑΕ 0311.001: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 3.344.175,33 € 

• ΚΑΕ 0311.002: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από Μαρίνα: 15.000,00 € 

• ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

 από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 900.159,22 € 

• ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

 από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από οφειλές ΔΕΗ και ΕΑΣ : 348.717,33 € 

• KAE 3211: Τέλη καθαριότητας και φωτισμού: 3.798.126,99 € 

• ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας καθαριότητας έτους 2019: 137.754,22 € 

2. Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2020 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν τον ακόλουθο 

πίνακα με τις προβλεπόμενες δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και 

φωτισμού και απαιτείται να καλυφθούν από τα αντίστοιχα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας: 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 868.214,28 € 

20-6012. 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 103.944,00 € 

20-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 182.913,60 € 

20-6022. 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 15.000,00 € 

20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 65.520,00 € 

20-6051.001 
Εργοδοτικές 
εισφορές ΙΚΑ τακτικού προσωπικού 6.588,84 € 

20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές  ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 38.816,76 € 
20-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 30.091,08 € 
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20-6051.006 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 81.560,35 € 
20-6052.001 Εργοδ. εισφορές ΙΚΑ   με σύμβαση αορίστου χρόνου 52.794,00 € 
20-6054.001 Εργοδοτ .εισφορές έκτακτου Προσωπικού ΙΚΑ 16.255,68 € 
20-6054.002 Εργ.εισφ.ΙΚΑ συμβάσεων έργου. συμφ.ν.4325/2015 45.375,00 € 
20-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ 41.789,78 € 
20-6061. Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 19.600,00 € 
20-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 20.000,00 € 
20-6117.001 Αμοιβές για συμβάσεις έργου  σύμφωνα με ν.4325/2015 158.400,00 € 
20-6151.001 Δικαιώματα τρίτων ΔΕΗ από είσπραξη τελών φόρων κ.λ.π 200.000,00 € 

20-6211. 
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 620.000,00 € 

20-6232.002 Μίσ0ωμα κτηρίου  με αύλειο χώρο για φιλοξενία κέντρου ανακύκλωσης 10.567,20 € 
20-6233.001 Μισθώματα μηχανημάτων 24.800,00 € 
20-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 20.000,00 € 
20-6262.001 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Κερατέας 24.800,00 € 
20-6262.002 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Λαυρίου 24.800,00 € 
20-6262.003 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Αγ.Κων/νου 24.800,00 € 

20-6262.007 
Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού 
κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.Λαυρίου. 

24.800,00 € 

20-6262.008 
Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού 
κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.Κερατέας. 

24.800,00 € 

20-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 200.000,00 € 
20-6263.002 Συντήρηση ελαστικών 24.800,00 € 
20-6264.001 Συντήρηση επισκευή λοιπών μηχανημάτων 24.800,00 € 
20-6265.001 Επισκευή -συντήρηση κάδων 24.800,00 € 
20-6275.002 Δαπάνες καθαρισμού δημοτικών αφοδευτηρίων 24.800,00 € 

20-6279.001 
Ενεργειακή Αναβάθμιση -Αυτοματοποίηση Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού 
κοινοχρήστων χώρων Δ. Λαυρεωτικής 2.000,00 € 

20-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 9.500,00 € 
20-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 5.000,00 € 

20-6411. 
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια 
κλπ) 20.000,00 € 

20-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 € 
20-6633. Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 3.000,00 € 
20-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 450.000,00 € 
20-6661. Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 24.800,00 € 
20-6681. Υλικά φαρμακείου 3.000,00 € 

20-6721.001 
Εισφορά  Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νόμου Αττικής  για  
απορρίμματα 590.777,00 € 

20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 24.800,00 € 
20-7131.004 Προμήθεια λοιπού Η/Μ εξοπλισμού 5.000,00 € 
20-7131.009 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 75.000,00 € 

20-7131.015 
Προμήθεια  Φωτοβολταικών Αυτόνονομων Συστημάτων  Φωτισμού για  
Δ.Ε. Κερατέας 24.800,00 € 

20-7131.016 

Προμήθεια  Φωτοβολταικών Αυτόνονομων Συστημάτων  Φωτισμού για  
Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου 
 23.300,00 € 

20-7132.009 Προμήθεια οχημάτων απορριμμάτων  24.800,00 € 
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20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά 24.800,00 € 
20-7135.006 Λοιπός εξοπλισμός 3.000,00 € 
20-7135.007 Προμήθεια κάδων Δ.Ε. Κερατέας 24.800,00 € 
20-7135.008 Προμήθεια κάδων Δ.Ε. Λαυρίου 24.800,00 € 
20-7135.009 Προμήθεια κάδων Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου 24.800,00 € 
20-7135.014 Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά ΚΕΡΑΤΕΑ 24.800,00 € 

20-7321.002 
Φωταγώγηση δημοτικών κτιρίων - Επέκταση Δικτύου ηλεκτροφωτισμού 
Δ.Ε.Κερατέας. 

24.800,00 € 

20-7321.003 Φωταγ.δημ.κτιρ.- Επέκτ.δικτ.ηλεκτροφ.Δ.Ε. Λαυρίου 24.800,00 € 
20-7322.004 Φωταγώγηση πλατειών, πάρκων κ.λ.π.Δ.Ε.Κερατέας 24.800,00 € 
20-7322.005 Φωταγώγηση πλατειών,πάρκων κ.λ.π Δ.Ε.Λαυρίου 24.800,00 € 
20-7412.002 Ηλεκτρολογικές εργασίες 24.800,00 € 
20-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 82.294,54 € 
20-8115.001 Διάφορα έξοδα 6.587,31 € 
20-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 62.302,84 € 
20-8121.001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 69.851,75 € 
20-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 3.740.189,08 € 

ΣΥΝΟΛΟ 8.543.933,09 € 
Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020, αναμένεται να ανέλθουν συνολικά στο ύψος των 8.543.933,09 € 

Συμπεράσματα: 

Συνεπώς, οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Λαυρεωτικής, για το οικονομικό έτος 

2020, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 8.543.933,09 €, ισοσκελίζουν με το σύνολο των 

προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 8.543.933,09 €. 

Συνεπώς, δεν δημιουργείται ανάγκη αναπροσαρμογής των συντελεστών των τελών καθαριότητας 

και δύναται η  διατήρηση των συντελεστών, ανά κατηγορία υπόχρεου . 

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως τροποποιήθηκε από την 

παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων 

είτε στο στάδιο σύνταξης της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε 

στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συντελεστών του 

τέλους.  

Οι ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά, ανά γενικό ή ειδικό συντελεστή του 

ενιαίου ανταποδοτικού τέλους και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση. Κάθε εναλλακτική 

πρόταση λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη το σύνολο των κωδικών αριθμών εσόδων ή/και δαπανών που 

αφορούν στις υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, και οι οποίοι θα 

πρέπει να τροποποιούνται καταλλήλως, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση των 

δαπανών με τα έσοδα. 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4623/19, ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του 

Ν.3852/10 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το 

σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και 

κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται 
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από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες 

παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη 

θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του 

δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους 

προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των 

παρόντων. 

3. ........... Απαλλασσόμενες κατηγορίες.  

Υπενθυμίζουμε ότι, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του 

Ν.3345/16-06-2005 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 222 του Ν.4555/18 και το άρθρο 103 του 

Ν.4604/19, η οποία ορίζει ως υποχρεωτική την πλήρη απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας των 

ακινήτων, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του 

ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται 

και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν (ισχύει και για ακίνητα τα οποία δεν έχουν 

ηλεκτροδοτηθεί ποτέ). Πρόκειται για κατηγορία ακινήτων, στεγασμένων ή μη, που δεν 

ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται, δηλαδή δεν εκμισθώνονται, δεν ιδιοκατοικούνται 

ούτε γίνεται χρήση τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.  

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 

του άρθρου 13 του Ν.4368/16 και το άρθρο 12 του Ν.4558/18, με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή 

η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με 

αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια 

ανέργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς 

και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του Ν.4389/16. Με 

την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης 

ή απαλλαγής. Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης του 

πρώτου εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαμβάνεται υπόψη κατά την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων 

και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης 

εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των 

αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα 

πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης 

φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, 

διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι 

αφορολόγητα. 
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Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 151/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με 

την υπ’ αριθμ.193/2017 απόφαση και εγκρίθηκε με την 199/2018 απόφαση ισχύουν οι εξής 

απαλλαγές / μειώσεις: 

1. Άποροι κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας – πρόνοιας – απορίας, μείωση 50%. 

2. Τρίτεκνες οικογένειες (εφόσον εξομοιώνονται με τις πολύτεκνες σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 6 του Ν.3454/2006) με οικογενειακό εισόδημα έως 12.000,00 ευρώ, μείωση 50% 

3. Πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 ευρώ, μείωση 50% 

4. Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 80% και εισόδημα έως 

12.000,00, μείωση 50% 

5. Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, μείωση100%. 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται 

από το νόμο. 

Προτείνουμε τη διατήρηση των ανωτέρω απαλλαγών / μειώσεων από τα τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού για τις ευπαθείς ομάδες, με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως 

αυτά ορίζονται από το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου 

Λαυρεωτικής.» 

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 11 του Ν.4623/2019, 

− τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 Κωδικοποιητικού Β.Δ. (171 Α΄) «Περί 

των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

− τις διατάξεις του Ν.1080/1980 (246 Α΄),   

− τις υπ’ αριθμ. 151/2016, 193/2017 και 199/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαυρεωτικής  

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη ΜΗ αναπροσαρμογή των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και 

Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2020 και τη διατήρηση αυτών στο 

ύψος που έχουν καθορισθεί για το οικονομικό έτος 2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 199/2018 

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής και συγκεκριμένα: 

(Α) Την επιβολή κοινού συντελεστή Δημοτικών Τελών για τις Δημοτικές Ενότητες Λαυρεωτικής και 

Κερατέας και την Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, για το έτος 2020, ως εξής: 

1. Για οικίες 1,44 €/m2 
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2. Για καταστήματα πάσης φύσεως, πτηνοτροφικές & κτηνοτροφικές μονάδες, μάνδρες οικοδομών, 

parking σκαφών, επαγγελματικές αποθήκες, συνεργεία - πλυντήρια αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών 

καυσίμων, εργαστήρια κατασκευών, τα γραφεία παροχής υπηρεσιών, κτήματα για εκδηλώσεις, 

κινηματογράφους, κ.λ.π. 

i) χώροι στεγασμένοι 2,56 €/m2 και 

ii) χώροι μη στεγασμένοι 1,54 €/m2 

 

3. Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επιχειρήσεις υψηλής, μέσης και χαμηλής όχλησης super markets, 

πολυκαταστήματα, φυτώρια, τράπεζες, κεραίες κινητής τηλεφωνίας και ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, 

ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικά καταλύματα, camping, κατασκηνώσεις, κτίρια που στεγάζονται 

υπηρεσίες του ΟΛΛ Α.Ε., ΟΤΕ, Κέντρο Αλλοδαπών, κτήρια και γήπεδα ΑΠΕ, κλπ. 

i) χώροι στεγασμένοι: μέχρι 6.000 τ.μ. 5,03 €/m2, 

από 6.001 τ.μ. και άνω 3,02 €/m2. 

ii) χώροι μη στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 5,03 €/m2, 

από 6.001 τ.μ. και άνω 1,51 €/m2. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ Β΄:  

i) χώροι στεγασμένοι 2,56 €/m2 και 

ii) χώροι μη στεγασμένοι 1,54 €/m2. 

 

4.  ΔΕΗ/ΑΗΣ: 

i) χώροι στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 7,20 €/m2, 

από 6.001 τ.μ. και άνω 4,32 €/m2, 

ii) χώροι μη στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 7,20 €/m2, 

από 6.001 τ.μ. και άνω 2,16 €/m2. 

Για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στεγασμένα ή μη, υπολογίζεται η συνολικά χρησιμοποιούμενη 

ή δυνάμει να χρησιμοποιηθεί επιφάνεια. 

 

(Β) τις προϋποθέσεις απαλλαγής ή μείωσης των δημοτικών τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 

για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ως εξής: 

1. Άποροι κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας – πρόνοιας – απορίας, μείωση 50%. 

2. Τρίτεκνες οικογένειες (εφόσον εξομοιώνονται με τις πολύτεκνες σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 6 του Ν.3454/2006) με οικογενειακό εισόδημα έως 12.000,00 ευρώ, μείωση 50% 

3. Πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 ευρώ, μείωση 50% 

4. Μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα μέλη με εισόδημα έως 9.000,00 ευρώ, μείωση 50% 
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5. Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79% και εισόδημα έως 

12.000,00, μείωση 50% 

6. Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, μείωση 100%. 

 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από 

το νόμο, ως εξής: 

Για πολύτεκνες, τρίτεκνες, μογονεϊκές οικογένειες 

1. Αίτηση του δικαιούχου, στην οποία θα αναφέρονται και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 

θα πρέπει να προσκομίσει συνημμένα 

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

3. Να είναι γονείς τεσσάρων (4) προστατευμένων τέκνων ή τριών για τις τρίτεκνες ή ενός τέκνου για 

τις μογονεϊκές τουλάχιστον. 

4. Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι δημότες ή να έχουν την κύρια κατοικία τους στο Δήμο 

Λαυρεωτικής, βάση της τελευταίας φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1) ή πρόσφατου εκκαθαριστικού 

φορολογίας εισοδήματος ή ένορκης βεβαίωσης (σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης). 

5. Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού της ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου του αιτούντος ή μέλους της 

οικογενείας του. 

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

7. Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΑΣΠΕ (Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος). 

8. Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης) ή αντίγραφο νόμιμα 

κατατεθειμένου στη Δ.Ο.Υ. μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης). 

9. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται ότι οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει 

θα κοινοποιηθεί άμεσα στο Δήμο Λαυρεωτικής. Σε περίπτωση μη κοινοποίησης, ο Δήμος 

Λαυρεωτικής θα καταλογίσει την οφειλή της τελευταίας πενταετίας, με τα ανάλογα πρόστιμα στον 

κατά περίπτωση ωφελούμενο. 

10. Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αυτή να μην υπερβαίνει τα 120m2 

Για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) 

1. Αίτηση του δικαιούχου, στην οποία θα αναφέρονται και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 

θα πρέπει να προσκομίσει συνημμένα 

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

3. Αντίγραφο της απόφασης σε ισχύ της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής που κρίνει 

για το ποσοστό αναπηρίας 

4. Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι δημότες ή να έχουν την κύρια κατοικία τους στο Δήμο 

Λαυρεωτικής, βάση της τελευταίας φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1) ή πρόσφατου εκκαθαριστικού 

φορολογίας εισοδήματος ή ένορκης βεβαίωσης (σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης). 
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5. Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού της ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου του αιτούντος ή μέλους της 

οικογενείας του. 

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

7. Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης) ή αντίγραφο νόμιμα 

κατατεθειμένου στη Δ.Ο.Υ. μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης). 

8. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται ότι οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει 

θα κοινοποιηθεί άμεσα στο Δήμο Λαυρεωτικής. Σε περίπτωση μη κοινοποίησης, ο Δήμος 

Λαυρεωτικής θα καταλογίσει την οφειλή της τελευταίας πενταετίας, με τα ανάλογα πρόστιμα στον 

κατά περίπτωση ωφελούμενο. 

9. Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αυτή να μην υπερβαίνει τα 120m2. 

 

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού & Νέας Γενιάς του Δήμου Λαυρεωτικής, το οποίο θα εισηγείται αντίστοιχα, στην αρμόδια 

Υπηρεσία. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ρύθμισης οφειλής σύμφωνα με το Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 

73Α/17.05.2019) 

Αρ. απόφ: 183/2019 

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 «ρύθμισης οφειλής 

σύμφωνα με το Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73Α/17.05.2019)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομική 

Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 19069/17.09.2019 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας, στην οποία 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17051/17-09-2019 αίτηση που υπέβαλε στην Υπηρεσία του Δήμου 

η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ζητά την υπαγωγή της στη ρύθμιση οφειλών σύμφωνα 

με το Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α'). 

Η ρύθμιση χορηγείται με απόφαση που εκδίδεται από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα 

της παραγράφου 2 του άρθρου 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114). (παρ.1 

άρθρο 112 Ν.4611/19). Οι αποφάσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς 

της παραγράφου 6 του άρθρου 93 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και της παραγράφου 5 του 

άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). (παρ.1 άρθρο 112 Ν.4611/19) (ΥΠ.ΕΣ. 40802/22.05.2019) 

Αρμόδιο όργανο κατά το άρθρο 170 παρ. 2 Ν.3463/2006 είναι: 

α) ο προϊστάμενος της ταμειακής υπηρεσίας των δήμων για βασική οφειλή ύψους μέχρι 50.000 

ευρώ, 

β) η οικονομική επιτροπή για βασική οφειλή που υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ και ανέρχεται σε 

ύψος μέχρι 150.000 ευρώ και 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-170-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BF%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-112-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-112-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-93-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85%CE%BC/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-65-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85%CE%BC/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-65-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85%CE%BC/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-112-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5-2/
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γ) το δημοτικό συμβούλιο για βασική οφειλή που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ. 

Στους οφειλέτες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αρμόδιο όργανο για την παροχή των 

διευκολύνσεων είναι το διοικητικό συμβούλιο αυτών, το οποίο δύναται με απόφασή του να εκχωρεί 

την αρμοδιότητα, είτε εν συνόλω είτε για συγκεκριμένα όρια βασικών οφειλών, σε υπηρεσίες ή 

υπαλλήλους του νομικού προσώπου. (άρθρο 170 παρ. 2 Ν.3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 48 του Ν. 4257/2014) 

Από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) σύμφωνα με την περίπτ. κ.ii. της παρ.1 του 

άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, η 

αρμοδιότητα χορήγησης διευκόλυνσης οφειλετών για ποσά άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων 

(150.000) ευρώ κατά το άρθρο 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ασκείται από την Οικονομική 

Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Με βάση τα ανωτέρω και: 

1) τα άρθρα 110 έως 117 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α'), 

2) την με αριθμ πρωτ. 17051/17-09-2019 αίτηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής,  

Εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή τη ρύθμιση των οφειλών υδρομετρητών οδικών 

αξόνων για το χρονικό διάστημα από τις 15/10/2011 έως και 31/09/2015 αρμοδιότητα της 

Περιφέρειας Αττικής, εφάπαξ σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 110 του Ν.4611/19 με απαλλαγή κατά 

ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα. 

Το εφάπαξ ποσό άνευ προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων που αφορά το κεφάλαιο των 

οφειλών των υδρομετρητών οδικών αξόνων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής που θα κατατεθεί 

στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου με αριθμό 144/54004657 στην Εθνική Τράπεζα, εντός 3 

εργάσιμων ημερών από την ημέρα υπαγωγής των οφειλών στην ρύθμιση ανέρχεται στις 125.342,98€. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης λόγω 

αρμοδιότητας.». 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 170 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

48 του Ν. 4257/14 και ισχύει, 

− τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 112 του Ν.4611/2019, 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 17051/17.09.2019 αίτηση Περιφέρειας Αττικής, 

− την αριθμ. πρωτ: 17069/17.09.2019 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Ταμειακής 

Υπηρεσίας Δήμου Λαυρεωτικής, 

− τη με ημερομηνία 17.09.2019 συγκεντρωτική λίστα δόσεων διακανονισμού 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-170-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BF%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-48-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-110-%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82-2/
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αποφασίζει ομόφωνα  

Τη ρύθμιση των οφειλών υδρομετρητών οδικών αξόνων για το χρονικό διάστημα από 15.10.2011 έως 

και 31.09.2015 αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, εφάπαξ σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 110 

του Ν.4611/2019 με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από προσαυξήσεις, τόκους και 

πρόστιμα. 

Το εφάπαξ ποσό άνευ προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων που αφορά το κεφάλαιο των οφειλών 

των υδρομετρητών οδικών αξόνων αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής που θα κατατεθεί στον 

τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής στην Εθνική Τράπεζα, εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ημέρα υπαγωγής των οφειλών στην ρύθμιση ανέρχεται σε 125.342,98 ευρώ. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ:7274/30.04.2019 αίτηση της κας Β. 

Κ. που αφορά αποζημίωση λόγω τραυματισμού από πτώση στο πεζοδρόμιο  

Αρ. Απόφ.: 184/2019 

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

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

σχετικά με την αριθμ. πρωτ:7274/30.04.2019 αίτηση της κας Β. Κ. που αφορά αποζημίωση λόγω 

τραυματισμού από πτώση στο πεζοδρόμιο», ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι το 

θέμα επανέρχεται προς συζήτηση, μετά την προσκόμιση νέων δικαιολογητικών από την αιτούσα. 

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 7274/30.04.2019 αίτησή της, η κα Β. Κ. του Ι. αιτείται την καταβολή 

χρηματικής αποζημίωσης για οδοντικές βλάβες που υπέστη έπειτα από πτώση σε πεζοδρόμιο της 

Κεντρικής Πλατείας Λαυρίου, εξαιτίας ανασηκωμένων πλακών, στις 30 Απριλίου 2019. 

Προς απόδειξη του αιτήματός της, η αιτούσα προσκόμισε την αρ. πρωτ: 446/02.05.2019 

βεβαίωση νοσηλείας του Κέντρου Υγείας Λαυρίου.  

Με την αριθμ. πρωτ: 8933/24.05.2019 αίτηση, η κα Κ. προσκόμισε ως συμπληρωματικά 

στοιχεία της αρχικής της αίτησης: α) φωτογραφικό υλικό, β) σχέδιο θεραπείας. Ενώ με την αριθμ. 

πρωτ: 14708/09.08.2019 αίτησή της κατέθεσε την υπ’ αριθμ.1956 απόδειξη παροχής υπηρεσιών 

ποσού 1.310,00 ευρώ. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στην αριθμ. πρωτ: 16916/16.09.2019 γνωμοδότησή του 

αναφέρει τα κατωτέρω: 

«Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. πρωτ: 7224/30.04.2019, 8933/24.05.2019 και 14708/12.08.2019 

αιτήσεων της κας Β. Κ., με τις οποίες ζητείται η ανάλογη αποζημίωσή της για πτώση της και 

τραυματισμό στην Κεντρική Πλατεία, λόγω κακής κατασκευής και συντήρησης του πεζοδρομίου 

(ανασηκωμένες πλάκες), έχω να σας εκθέσω ότι: 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-110-%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-110-%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82-2/
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Α) το περιεχόμενο των αιτήσεών της και την υπ’ αριθμ. 1956/08.08.2019 προσαρτημένη 

απόδειξη παροχής υπηρεσιών του Οδοντιάτρου Α. Α. και τη βεβαίωση νοσηλείας του Κέντρου Υγείας 

Λαυρίου, που να αποδεικνύονται τα πραγματικά περιστατικά όπως τα εκθέτει και το γεγονός ότι 

επικαλείται την προσωπική μαρτυρία του κου Δημάρχου, 

Β) τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1, περ.ιδ, εδ.β’ και παρ.2, καθώς και 75γ, παρ.10 του 

Ν.3852/2010 

Γ) ότι το αιτούμενο ποσό της αποζημίωσης για τις οδοντικές της βλάβες ανέρχεται σε 1.310,00, 

Έχω την άποψη ότι πρέπει να γίνει δεκτή η αίτησή της. 

Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει σχετικώς και είναι προς το συμφέρον του Δήμου 

να λάβει θετική απόφαση, προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων και αποφυγή απασχολήσεων. 

Κατά την είσπραξη του ανωτέρω ποσού η αιτούσα πρέπει να υπογράψει δήλωση ότι εξοφλείται 

πλήρως και ολοσχερώς και ότι παραιτείται κάθε άλλης τυχόν αξιώσεώς της εκ της ιδίας ή άλλης αιτίας 

έναντι του Δήμου.» 

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

τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 

άρθρου 3 του Ν.4623/19, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει  τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης 

που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 

60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

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

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

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

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

ταλαιπωρίας του πολίτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, 

- τις υπ’ αριθμ. πρωτ: 7224/30.04.2019, 8933/24.05.2019 και 14708/12.08.2019 αιτήσεις και τα 

συνημμένα δικαιολογητικά, 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 16916/16.09.2019 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου και 

έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

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

και της κας Κ. Β. του Ι.. 

Β . Ορίζει την αποζημίωση στο ποσό των 1.310,00 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη απόδειξη 

παροχής υπηρεσιών. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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Γ . Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 

έτους 2019, στον Κ.Α. 00-6492, με τίτλο «δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων».  

Δ. Η έγκριση της δαπάνης θα γίνει από τον κο Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κατ' εφαρμογή του άρθρου 58 

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

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους και 

επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες, που αφορούν ύδρευση, Δ.Τ. & ΤΑΠ περιπτώσεων όπως 

ηλεκτροδότησης, ημιτελών κτισμάτων, τακτοποίηση με τους Ν.4014/2011, Ν.4178/13, Ν.4495/17, 

αλλαγής ιδιοκτησίας, διορθώσεις τ.μ. και διαφορές ποσών που προκύπτουν από αυτές 

Αρ. Απόφ.: 185/2019 

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 «διαγραφής ποσών 

από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες, που 

αφορούν ύδρευση, Δ.Τ. & ΤΑΠ περιπτώσεων όπως ηλεκτροδότησης, ημιτελών κτισμάτων, τακτοποίηση 

με τους Ν.4014/2011, Ν.4178/13, Ν.4495/17, αλλαγής ιδιοκτησίας, διορθώσεις τ.μ. και διαφορές 

ποσών που προκύπτουν από αυτές», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 

πρωτ: 18560/02.10.2019 εισήγηση του Γραφείο Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 
1. Με την υπ’αρ. πρωτ. 5128/01-04-2019 αίτηση της η κ. Λ. Ε. του Δ., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 2000 έως 31/12/2014 λόγω λανθασμένης χρέωσης, διότι το ακίνητο 

όπως φαίνεται από τις επισυναπτόμενες φωτογραφίες είναι ΧΩΡΙΣ κουφώματα, πάτωμα, τοιχοποιία, 

είδη υγιεινής, ηλεκτρολογικά, κ.λ.π  με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό να κατοικηθεί και κατά 

συνέπεια την ΜΗ χρέωση του με Δ.Τ. & ΤΑΠ ως ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ.   

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από το έτος 

2000 έως 12/2014 διότι το παραπάνω ακίνητο είναι ΗΜΙΤΕΛΕΣ & ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΣΙΜΟ. 

 Να γίνει διαγραφή ποσού : 
      ΑΡ.ΒΕΒ          ΗΜ. ΒΕΒ                              ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                               ΚΕΦΑΛΑΙΟ     

239 03-Οκτ-03 
ΠΕΡΙΟΧΗ: Π-ΕΝΝΙΑ ΤΟΜΕΑΣ B 100 ΑΡ ΚΤΙΣΜ 103 ΑΡ. 
ΜΕΤΡ. 5000209 229 - 0 = 229 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ 
Τ.Α.Π.-Τ.Κ.Φ. ΚΑΙ Φ.Η.Χ. ΑΠΟ 2001 ΕΩΣ 2000 

492,35 

228 15-Οκτ-07 
ΠΕΡΙΟΧΗ: Π-ΕΝΝΙΑ ΤΟΜΕΑΣ B 100 ΑΡ ΚΤΙΣΜ 103 ΑΡ. 
ΜΕΤΡ. 5000209 229 - 0 = 229 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ 
Τ.Κ.Φ.   ΑΠΟ 2003 ΕΩΣ 2006 

948,06 

229 15-Οκτ-07 
ΠΕΡΙΟΧΗ: Π-ΕΝΝΙΑ ΤΟΜΕΑΣ B 100 ΑΡ ΚΤΙΣΜ 103 ΑΡ. 
ΜΕΤΡ. 5000209 229 - 0 = 229 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ 
Τ.Α.Π.   ΑΠΟ 2003 ΕΩΣ 2006 

171,59 

230 26-Αυγ-08 
ΠΕΡΙΟΧΗ: Π-ΕΝΝΙΑ ΤΟΜΕΑΣ B 100 ΑΡ ΚΤΙΣΜ 103 ΑΡ. 
ΜΕΤΡ. 5000209 229 - 0 = 229 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ 
Τ.Κ.Φ.   2007 

249,61 
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231 26-Αυγ-08 
ΠΕΡΙΟΧΗ: Π-ΕΝΝΙΑ ΤΟΜΕΑΣ B 100 ΑΡ ΚΤΙΣΜ 103 ΑΡ. 
ΜΕΤΡ. 5000209 229 - 0 = 229 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ 
Τ.Α.Π.   2007 

42,90 

211 03-Ιουλ-09 
ΠΕΡΙΟΧΗ: Π-ΕΝΝΙΑ ΤΟΜΕΑΣ B 100 ΑΡ ΚΤΙΣΜ 103 ΑΡ. 
ΜΕΤΡ. 5000209 229 - 0 = 229 ΤΜ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
2008 

286,25 

212 03-Ιουλ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ: Π-ΕΝΝΙΑ ΤΟΜΕΑΣ B 100 ΑΡ ΚΤΙΣΜ 103 ΑΡ. 
ΜΕΤΡ. 5000209 229 - 0 = 229 ΤΜ ΤΑΠ 2008 44,24 

80 29-Μαρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ: Π-ΕΝΝΙΑ ΤΟΜΕΑΣ B 100 ΑΡ ΚΤΙΣΜ 103 ΑΡ. 
ΜΕΤΡ. 5000209 229 - 0 = 229 ΤΜ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
2009 

286,25 

81 29-Μαρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ: Π-ΕΝΝΙΑ ΤΟΜΕΑΣ B 100 ΑΡ ΚΤΙΣΜ 103 ΑΡ. 
ΜΕΤΡ. 5000209 229 - 0 = 229 ΤΜ ΤΑΠ 2009 44,24 

955 26-Οκτ-11 
Δημ. Τέλος 0000007986 ΚΤΙΣΜΑ - ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 229 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

329,76 

961 26-Οκτ-11 ΤΑΠ 0000007986 ΚΤΙΣΜΑ - ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 229 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 44,24 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007986 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 229 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

329,76 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007986 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 229 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

329,76 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007986 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ 
ΕΝΝΙΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 229 m2 - Ετος 
2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

44,24 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007986 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ 
ΕΝΝΙΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 229 m2 - Ετος 
2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

41,48 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007986 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ 
ΕΝΝΙΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 229 m2 - Ετος 
2013 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

41,48 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007986 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ 
ΕΝΝΙΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 229 m2 - Ετος 
2014 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

41,48 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007986 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 229 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

329,76 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007986 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 229 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

329,76 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 4.427,21€ 
 

 
2. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 6796/22-04-2019 αίτηση της η κ. Σ. Μ. του Κ., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων ποσών ΥΔΡΕΥΣΗΣ για το Υδρόμετρο με αρ. 436681 & Κωδ. Καταναλωτή 5691 που 

βρίσκετε στην οδό ΠΛΑΤΩΝΟΣ στην Δ.Ε.ΚΕΡΑΤΕΑΣ από το έτος 2008 έως 31/08/2015 λόγω συνωνυμίας 

στο ΟΝ/ΜΟ και στο ότι έχουν ίδιο όνομα ΣΥΖΥΓΟΣ κ’ ΠΑΤΕΡΑΣ, με αποτέλεσμα να χρεωθεί η λάθος Σ. 

Μ. του Κ. με Α.Φ.Μ…. και όχι η Σ. Μ. ΣΥΖΥΓΟΣ Κ.  και επιπλέον το ακίνητο όπως φαίνεται και από τα 
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επισυναπτόμενα δικ/κα (Ε-9, Ε-2, εκκαθαριστικά) ποτέ δεν ήταν στην ιδιοκτησία της Σ. Μ. του Κ. με 

Α.Φ.Μ….   

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων ποσών ύδρευσης από 

το έτος 2008 έως 08/2015 από το Α.Φ.Μ. ….. Σ. Μ. του Κ. και ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ της οφειλής στην 

ΣΩΣΤΗ ιδιοκτήτρια Σ. Μ. με ΣΥΖΥΓΟ Κ.. 

Να γίνει διαγραφή ποσού : 
     ΑΡ.ΒΕΒ          ΗΜ. ΒΕΒ                                      ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ     

31 17-Ιαν-12 Χρ.Κατ. 5 Ετους 2008 ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 
436681 / Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ:  76,16 

31 17-Ιαν-12 Χρ.Κατ. 5 Ετους 2010 ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 
436681 / Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ:  131,50 

31 17-Ιαν-12 Χρ.Κατ. 5 Ετους 2011 ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 
436681 / Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ:  155,55 

31 17-Ιαν-12 Χρ.Κατ. 13 Ετους 2008 ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 
436681 / Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ:  90,80 

31 17-Ιαν-12 Χρ.Κατ. 3 Ετους 2008 ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 
436681 / Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ:  67,60 

31 17-Ιαν-12 Χρ.Κατ. 4 Ετους 2007 ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 
436681 / Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ:  49,32 

31 17-Ιαν-12 Χρ.Κατ. 5 Ετους 2006 ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 
436681 / Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ:  56,64 

31 17-Ιαν-12 Χρ.Κατ. 21 Ετους 2009 ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 
436681 / Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ:  85,92 

31 17-Ιαν-12 Χρ.Κατ. 27 Ετους 2009 ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 
436681 / Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ:  79,82 

31 17-Ιαν-12 Χρ.Κατ. 9 Ετους 2011 ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 
436681 / Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ:  103,75 

31 17-Ιαν-12 Χρ.Κατ. 10 Ετους 2008 ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 
436681 / Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ:  40,06 

31 17-Ιαν-12 Χρ.Κατ. 17 Ετους 2009 ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 
436681 / Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ:  65,18 

31 17-Ιαν-12 Χρ.Κατ. 1 Ετους 2006 ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 
436681 / Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ:  45,66 

31 17-Ιαν-12 Χρ.Κατ. 1 Ετους 2007 ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 
436681 / Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ:  67,62 

31 17-Ιαν-12 Χρ.Κατ. 1 Ετους 2008 ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 
436681 / Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ:  92,65 

31 17-Ιαν-12 Χρ.Κατ. 1 Ετους 2010 ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 
436681 / Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ:  66,40 

31 17-Ιαν-12 Χρ.Κατ. 1 Ετους 2011 ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 
436681 / Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ:  87,14 

31 17-Ιαν-12 Χρ.Κατ. 7 Ετους 2007 ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 
436681 / Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ:  70,06 

262 30-Απρ-12 
ΥΔΡΕΥΣΗ 2011 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΚΕΡΑΤΕΑ  ΚΕΡΑΤΕΑ - 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α 
Διαδρ:  

86,24 

262 30-Απρ-12 
Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ 2011 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΚΕΡΑΤΕΑ 
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / Κωδ.Παρ: 
5691 / Α.Α Διαδρ: 0 

11,21 
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263 30-Απρ-12 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  2011 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΚΕΡΑΤΕΑ  ΚΕΡΑΤΕΑ 
- ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α 
Διαδρ:  

30,46 

263 30-Απρ-12 
Φ.Π.Α. 23% ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  2011 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 
ΚΕΡΑΤΕΑ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / 
Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ: 0 

7,01 

568 31-Ιουλ-12 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2012 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / Κωδ.Παρ: 
5691 / Α.Α Διαδρ:  

25,53 

568 31-Ιουλ-12 
Φ.Π.Α. 23% ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2012 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ 
ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / 
Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ: 0 

5,87 

569 31-Ιουλ-12 
ΥΔΡΕΥΣΗ-2012 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / Κωδ.Παρ: 
5691 / Α.Α Διαδρ:  

61,61 

569 31-Ιουλ-12 
Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2012 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / 
Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ: 0 

8,01 

797 23-Οκτ-12 
ΥΔΡΕΥΣΗ-2012 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / Κωδ.Παρ: 
5691 / Α.Α Διαδρ:  

59,75 

797 23-Οκτ-12 
Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2012 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / 
Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ: 0 

17,56 

797 23-Οκτ-12 
Φ.Π.Α. 23% ΥΔΡΕΥΣΗ-2012 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / 
Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ: 0 

6,54 

798 23-Οκτ-12 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2012 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / Κωδ.Παρ: 
5691 / Α.Α Διαδρ:  

24,95 

798 23-Οκτ-12 
Φ.Π.Α. 23% ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2012 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / 
Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ: 0 

5,74 

105 18-Φεβ-13 
ΥΔΡΕΥΣΗ-2012 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / Κωδ.Παρ: 
5691 / Α.Α Διαδρ:  / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

161,12 

105 18-Φεβ-13 
Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2012 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / 
Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

20,95 

106 18-Φεβ-13 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2012 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / Κωδ.Παρ: 
5691 / Α.Α Διαδρ:  / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

44,38 

106 18-Φεβ-13 
Φ.Π.Α. 23% ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2012 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / 
Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

10,21 

415 29-Μαϊ-13 

ΥΔΡΕΥΣΗ-2013  Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑ-ΖΑΠΑΝΙ-ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ-ΠΛΑΚΑ ΚΕΡΑΤΕΑ - 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α 
Διαδρ:  / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

134,60 

415 29-Μαϊ-13 

Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2013  Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΕΡΑΤΕΑ-ΖΑΠΑΝΙ-ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ-ΠΛΑΚΑ 
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / Κωδ.Παρ: 
5691 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

17,50 
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416 29-Μαϊ-13 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2013  Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / Κωδ.Παρ: 
5691 / Α.Α Διαδρ:  / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

39,45 

416 29-Μαϊ-13 
Φ.Π.Α. 23% ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2013  Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ 
ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / 
Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

9,07 

856 14-Οκτ-13 
ΥΔΡΕΥΣΗ-2013 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ  ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / Κωδ.Παρ: 
5691 / Α.Α Διαδρ:  / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

114,32 

856 14-Οκτ-13 
Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2013 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ  ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / 
Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

14,86 

857 14-Οκτ-13 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2013 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ  ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / Κωδ.Παρ: 
5691 / Α.Α Διαδρ:  / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

35,68 

857 14-Οκτ-13 
Φ.Π.Α. 23% ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2013 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ  ΟΛΕΣ 
ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / 
Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

8,21 

152 27-Φεβ-14 
ΥΔΡΕΥΣΗ-2013 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / Κωδ.Παρ: 
5691 / Α.Α Διαδρ:  / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

123,68 

152 27-Φεβ-14 
Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2013 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / 
Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

16,08 

153 27-Φεβ-14 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2013 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / Κωδ.Παρ: 
5691 / Α.Α Διαδρ:  / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

37,42 

153 27-Φεβ-14 
Φ.Π.Α. 23% ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2013 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / 
Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

8,61 

447 27-Μαϊ-14 
ΥΔΡΕΥΣΗ-2014 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΖΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / Κωδ.Παρ: 
5691 / Α.Α Διαδρ:  / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

128,36 

447 27-Μαϊ-14 
Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2014 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΠΕΡΙΟΧΕΖΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / 
Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

16,69 

448 27-Μαϊ-14 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2014 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΖΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / Κωδ.Παρ: 
5691 / Α.Α Διαδρ:  / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

38,29 

448 27-Μαϊ-14 
Φ.Π.Α. 23% ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2014 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ 
ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΖΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 
/ Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

8,81 

912 09-Οκτ-14 
ΥΔΡΕΥΣΗ-2014 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / Κωδ.Παρ: 
5691 / Α.Α Διαδρ:  / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

140,84 

912 09-Οκτ-14 
Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2014 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / 
Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

18,31 

913 09-Οκτ-14 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2014 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / Κωδ.Παρ: 
5691 / Α.Α Διαδρ:  / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

40,61 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 120 από 193 

913 09-Οκτ-14 
Φ.Π.Α. 23% ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2014 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / 
Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

9,34 

183 04-Μαρ-15 
ΥΔΡΕΥΣΗ-2014 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / Κωδ.Παρ: 
5691 / Α.Α Διαδρ:  / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

229,22 

183 04-Μαρ-15 
Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2014 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / 
Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

29,80 

184 04-Μαρ-15 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2014 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / Κωδ.Παρ: 
5691 / Α.Α Διαδρ:  / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

56,27 

184 04-Μαρ-15 
Φ.Π.Α. 23% ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2014 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / 
Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

12,94 

598 16-Ιουν-15 
ΥΔΡΕΥΣΗ-2015 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / Κωδ.Παρ: 
5691 / Α.Α Διαδρ:  / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

126,80 

598 16-Ιουν-15 
Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2015 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / 
Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

16,48 

599 16-Ιουν-15 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2015 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / Κωδ.Παρ: 
5691 / Α.Α Διαδρ:  / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

38,00 

599 16-Ιουν-15 
Φ.Π.Α. 23% ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2015 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ 
ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / 
Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

8,74 

1031 15-Οκτ-15 
ΥΔΡΕΥΣΗ-2015 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015 ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / Κωδ.Παρ: 
5691 / Α.Α Διαδρ:  / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

57,89 

1031 15-Οκτ-15 
Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2015 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015 ΟΛΕΣ 
ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / 
Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

7,53 

1032 15-Οκτ-15 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2015 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015 ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 436681 / 
Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ:  / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ 

24,37 

1032 15-Οκτ-15 

Φ.Π.Α. 23% ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2015 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ  - Αρ.Υδρ: 
436681 / Κωδ.Παρ: 5691 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: 
ΚΕΡΑΤΕΑ 

5,61 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 3.593,35€ 
 
3. Με την υπ’αρ. πρωτ. 8532/20-05-2019 αίτηση του ο κ. Γ. Δ. του Γ., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ για τα έτη 2011-2012 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4495/17 

και το έτος 2014 διότι είναι εξοφλημένο. Επίσης το ακίνητο θα ηλεκτροδοτηθεί με Νο παροχής 

16417535. Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για 

τα έτη 2011-2012 λόγω τακτοποίησης με τον Ν.4495/17 καθώς και τα Δ.Τ. – ΤΑΠ για το έτος 2014 διότι 

έχουν ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 
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         ΑΡ.ΒΕΒ  ΗΜ. ΒΕΒ              ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ     

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000006624 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΝΤΡΑ ΡΩΜΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 89 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

10,16 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000006624 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΝΤΡΑ ΡΩΜΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 89 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

128,16 

541 15-Μαϊ-19 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΔΤ - Δ.Ε Κερατέας του ΙΣΟΓΕΙΟου 
ΟΡΟΦΟΥ, επί της ΜΑΝΤΡΑ ΡΩΜΑ, με Αριθμό ΠΑΡΟΧΗΣ 
16417535, για τις Ημ/νίες 1/1/2014-31/12/2014 

156,87 

542 15-Μαϊ-19 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΑΠ - Δ.Ε Κερατέας του ΙΣΟΓΕΙΟου 
ΟΡΟΦΟΥ, επί της ΜΑΝΤΡΑ ΡΩΜΑ, με Αριθμό ΠΑΡΟΧΗΣ 
16417535, για τις Ημ/νίες 1/1/2014-31/12/2014 

19,73 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 314,92€ 
 

4. Με την υπ’αρ. πρωτ. 9399/03-06-2019 αίτηση της η κ. Κ. Β. του Ε., αιτείται την ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ της 

διαφοράς στην χρέωση Δ.Τ. στον λογαριασμό της ΔΕΗ, διότι από ΛΑΘΟΣ της ΔΕΗ (επισυνάπτεται στην 

αίτηση βεβαίωση της ΔΕΗ 24/05/2019) την είχαν καταχωρήσει σαν ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ χρήση και όχι 

ΟΙΚΙΑΚΗ. Η Υπηρεσία προτείνει την επιστροφή της διαφοράς στα Δ.Τ. για (2) χρόνια όπως ορίζει ο 

νόμος. Η χρέωση για επαγγελματική χρήση είναι 2,56 € Χ τμ2 ενώ για οικιακή χρήση είναι 1,44 € Χ 

τμ2. Οπότε έχουμε διαφορά 1,12€ ανά τμ2 ,συνεπώς το ποσό που πρέπει να επιστραφεί είναι 1,12€ 

Χ 140 τμ2= 156,80€ Χ 2 ΈΤΗ = 313,60€ 

      ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΝΑΙ  313,60 € 

5. Με την υπ’αρ. πρωτ. 9849/10-06-2019 αίτηση του ο κ. Λ. Ε. του Μ., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ για τα έτη 2003-2014 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4495/17. 

Επίσης το ακίνητο θα ηλεκτροδοτηθεί με Νο παροχής 16417590. Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή 

των βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για τα έτη 2003-2014 λόγω τακτοποίησης με τον 

Ν.4495/17. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 
   ΑΡ.ΒΕΒ            ΗΜ. ΒΕΒ                                   ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ     

340 25-Νοε-08 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ ΚΤΙΣΜΑ:238 ΤΜ 
ΠΑΛΑΙΟΤ:1989 Τ.Κ.Φ.:2003 233,24 

341 25-Νοε-08 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ ΚΤΙΣΜΑ:238 ΤΜ 
ΠΑΛΑΙΟΤ:1989 Τ.Α.Π.:2003 39,01 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ ΚΤΙΣΜΑ:238 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989  Τ.K:2005 249,90 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ ΚΤΙΣΜΑ:238 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989  Τ.K:2006 259,42 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ ΚΤΙΣΜΑ:238 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989  Τ.K:2007 259,42 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ ΚΤΙΣΜΑ:238 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989  Τ.K:2008 297,50 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ ΚΤΙΣΜΑ:238 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989  Τ.K:2009 297,50 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ ΚΤΙΣΜΑ:238 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989 Τ.A.Π:2005 39,01 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 122 από 193 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ ΚΤΙΣΜΑ:238 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989 Τ.A.Π:2006 39,01 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ ΚΤΙΣΜΑ:238 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989 Τ.A.Π:2007 39,01 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ ΚΤΙΣΜΑ:238 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989 Τ.A.Π:2008 40,23 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ ΚΤΙΣΜΑ:238 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989 Τ.A.Π:2009 40,23 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000007035 ΚΤΙΣΜΑ - ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 238 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 37,36 

675 09-Αυγ-11 
Δημ. Τέλος 0000007035 ΚΤΙΣΜΑ - ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 238 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

342,72 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007035 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 238 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

342,72 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007035 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 238 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

342,72 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007035 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ 
ΕΝΝΙΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 238 m2 - Ετος 
2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

37,36 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007035 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ 
ΕΝΝΙΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 238 m2 - Ετος 
2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

37,36 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007035 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ 
ΕΝΝΙΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 238 m2 - Ετος 
2013 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

37,36 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007035 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ 
ΕΝΝΙΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 238 m2 - Ετος 
2014 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

37,36 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007035 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 238 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

342,72 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007035 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 238 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

342,72 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 3.733,88€ 
 
6. Με την υπ’αρ. πρωτ. 10325/18-06-2019 αίτηση του ο κ. Σ.  Ν. του Ε., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 11/2006 έως 31/12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 

02/11/2006 σύμφωνα και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ με αρ.πρωτ. 51665/18-06-2019 και αρ. 

παροχής 16411471.  

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 11/2006 

έως 12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης και εφάπαξ εξόφλησης των προηγούμενων ετών με την ρύθμιση 

οφειλών με τον Ν.4611/2019 με Νο απόδειξης Α-2362/19-06-2019. 

 Να γίνει διαγραφή ποσού: 

   ΑΡ.ΒΕΒ           ΗΜ. ΒΕΒ                                ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                              ΚΕΦΑΛΑΙΟ     



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 123 από 193 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΚΑΣΑ-ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ ΚΤΙΣΜΑ:164 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989  Τ.K:2006 29,76 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΚΑΣΑ-ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ ΚΤΙΣΜΑ:164 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989  Τ.K:2007 178,76 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΚΑΣΑ-ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ ΚΤΙΣΜΑ:164 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989  Τ.K:2008 205,00 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΚΑΣΑ-ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ ΚΤΙΣΜΑ:164 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989  Τ.K:2009 205,00 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΚΑΣΑ-ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ ΚΤΙΣΜΑ:164 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989 Τ.A.Π:2006 4,48 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΚΑΣΑ-ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ ΚΤΙΣΜΑ:164 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989 Τ.A.Π:2007 26,88 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΚΑΣΑ-ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ ΚΤΙΣΜΑ:164 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989 Τ.A.Π:2008 27,72 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΚΑΣΑ-ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ ΚΤΙΣΜΑ:164 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989 Τ.A.Π:2009 27,72 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000007518 ΚΤΙΣΜΑ - ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 164 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 25,74 

675 09-Αυγ-11 
Δημ. Τέλος 0000007518 ΚΤΙΣΜΑ - ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 164 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

236,16 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007518 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 164 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

236,16 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007518 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 164 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

236,16 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007518 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 164 m2 
- Ετος 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

25,74 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007518 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 164 m2 
- Ετος 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

25,74 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007518 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 164 m2 
- Ετος 2013 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

25,74 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007518 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 164 m2 
- Ετος 2014 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

25,74 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007518 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 164 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

236,16 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007518 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 164 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

236,16 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 2.014,82€ 
 
7. Με την υπ’αρ. πρωτ. 18682/03-06-2016 αίτηση του ο κ. Π. Ε. του Β., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 2008 έως 31/12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου το 2007 

σύμφωνα και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ με αρ. πρωτ. 51962/2016 και αρ. παροχής 16409605  



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 124 από 193 

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 2008 

έως 12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης και εξόφλησης των προηγούμενων ετών (2003-2007) με την 

ρύθμιση οφειλών με τον Ν.4611/2019. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 
   ΑΡ.ΒΕΒ              ΗΜ. ΒΕΒ                                    ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΑΚΚΑ ΚΤΙΣΜΑ:81 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989  
Τ.K:2008 101,25 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΑΚΚΑ ΚΤΙΣΜΑ:81 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989  
Τ.K:2009 101,25 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΑΚΚΑ ΚΤΙΣΜΑ:81 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989 
Τ.A.Π:2008 13,69 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΑΚΚΑ ΚΤΙΣΜΑ:81 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989 
Τ.A.Π:2009 13,69 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000007258 ΚΤΙΣΜΑ - ΣΑΚΚΑ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 81 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 12,71 

675 09-Αυγ-11 Δημ. Τέλος 0000007258 ΚΤΙΣΜΑ - ΣΑΚΚΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - 
ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 81 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 116,64 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007258 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΣΑΚΚΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 81 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

116,64 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007258 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΣΑΚΚΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 81 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

116,64 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007258 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΣΑΚΚΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 81 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

12,71 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007258 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΣΑΚΚΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 81 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

12,71 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007258 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΣΑΚΚΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 81 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

12,71 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007258 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΣΑΚΚΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 81 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

12,71 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007258 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΣΑΚΚΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 81 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2013 - Δ.E Κερατέας 

116,64 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007258 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΣΑΚΚΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 81 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2014 - Δ.E Κερατέας 

116,64 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 876,63€ 
 
8. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 20148/09-09-2013 αίτηση της η Κα Μ. Μ. του Α., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ για τα έτη 2005-2014 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με τον 4014/11 & 

Ν.4178/13 .Επίσης το ακίνητο έχει θα ηλεκτροδοτηθεί με Νο παροχής 16416558. Η Υπηρεσία 

προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για τα έτη 2005-2014 

λόγω τακτοποίησης με τον Ν.4014/11 & 4178/13. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 
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  ΑΡ.ΒΕΒ              ΗΜ. ΒΕΒ                               ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

117 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΔΡΑ ΡΩΜΑ ΚΤΙΣΜΑ:108 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2003   Τ.K:2005 113,40 

117 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΔΡΑ ΡΩΜΑ ΚΤΙΣΜΑ:108 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2003   Τ.K:2006 117,72 

117 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΔΡΑ ΡΩΜΑ ΚΤΙΣΜΑ:108 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2003   Τ.K:2007 117,72 

117 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΔΡΑ ΡΩΜΑ ΚΤΙΣΜΑ:108 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2003   Τ.K:2008 135,00 

117 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΔΡΑ ΡΩΜΑ ΚΤΙΣΜΑ:108 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2003   Τ.K:2009 135,00 

118 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΔΡΑ ΡΩΜΑ ΚΤΙΣΜΑ:108 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2003  Τ.A.Π:2005 22,76 

118 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΔΡΑ ΡΩΜΑ ΚΤΙΣΜΑ:108 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2003  Τ.A.Π:2006 22,76 

118 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΔΡΑ ΡΩΜΑ ΚΤΙΣΜΑ:108 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2003  Τ.A.Π:2007 22,76 

118 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΔΡΑ ΡΩΜΑ ΚΤΙΣΜΑ:108 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2003  Τ.A.Π:2008 23,47 

118 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΔΡΑ ΡΩΜΑ ΚΤΙΣΜΑ:108 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2003  Τ.A.Π:2009 23,47 

674 09-Αυγ-11 

ΤΑΠ 0000007196 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΑΝΤΡΑ ΡΩΜΑ  - Οικ.Τετρ.  
- Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 108 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 20,87 

675 09-Αυγ-11 

Δημ. Τέλος 0000007196 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΑΝΤΡΑ ΡΩΜΑ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 108 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 155,52 

330 02-Μαϊ-13 

Δημ. Τέλος 0000007196 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΝΤΡΑ ΡΩΜΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 108 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 155,52 

331 02-Μαϊ-13 

Δημ. Τέλος 0000007196 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΝΤΡΑ ΡΩΜΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 108 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 155,52 

335 02-Μαϊ-13 

ΤΑΠ 0000007196 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΝΤΡΑ 
ΡΩΜΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 108 m2 - Ετος 
2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 20,87 

336 02-Μαϊ-13 

ΤΑΠ 0000007196 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΝΤΡΑ 
ΡΩΜΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 108 m2 - Ετος 
2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 20,87 

201 10-Μαρ-15 

ΤΑΠ 0000007196 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΝΤΡΑ 
ΡΩΜΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 108 m2 - Ετος 
2013 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 12,18 

205 10-Μαρ-15 

Δημ. Τέλος 0000007196 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΝΤΡΑ ΡΩΜΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 108 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 90,72 

206 10-Μαρ-15 

Δημ. Τέλος 0000007196 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΝΤΡΑ ΡΩΜΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 108 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 21,47 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 1.387,60€ 
 
9. Με την υπ’αρ. πρωτ. 11194/01-07-2019 αίτηση του ο κ. Η. Χ. του Χ., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ για τα έτη 2005 έως  2014 λόγω ότι το ακίνητο του στην περιοχή 

ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ δεν ηλεκτροδοτείται είναι ΗΜΙΤΕΛΕΣ στο στάδιο των σοβάδων χωρίς κουφώματα κ 
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πάτωμα, όπως προκύπτει και από τις επισυναπτόμενες φωτογραφίες και την Υπ. Δήλωσή του. Η 

Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για τα έτη 

2005-2014 διότι το ακίνητο είναι ΗΜΙΤΕΛΕΣ-ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ & ΚΕΝΟ όπως φαίνεται και 

στις φωτογραφίες και δεν υπόκειται στην χρέωση Δ.Τ.-ΤΑΠ.  

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

  ΑΡ.ΒΕΒ               ΗΜ. ΒΕΒ                                   ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ-ΤΡΙΟ ΚΤΙΣΜΑ:96 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989  Τ.K:2005 100,80 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ-ΤΡΙΟ ΚΤΙΣΜΑ:96 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989  Τ.K:2006 104,64 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ-ΤΡΙΟ ΚΤΙΣΜΑ:96 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989  Τ.K:2007 104,64 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ-ΤΡΙΟ ΚΤΙΣΜΑ:96 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989  Τ.K:2008 120,00 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ-ΤΡΙΟ ΚΤΙΣΜΑ:96 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989  Τ.K:2009 120,00 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ-ΤΡΙΟ ΚΤΙΣΜΑ:96 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989 Τ.A.Π:2005 15,73 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ-ΤΡΙΟ ΚΤΙΣΜΑ:96 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989 Τ.A.Π:2006 15,73 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ-ΤΡΙΟ ΚΤΙΣΜΑ:96 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989 Τ.A.Π:2007 15,73 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ-ΤΡΙΟ ΚΤΙΣΜΑ:96 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989 Τ.A.Π:2008 16,23 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ-ΤΡΙΟ ΚΤΙΣΜΑ:96 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989 Τ.A.Π:2009 16,23 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000006751 ΚΤΙΣΜΑ - ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 96 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 15,07 

675 09-Αυγ-11 
Δημ. Τέλος 0000006751 ΚΤΙΣΜΑ - ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 96 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

138,24 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000006751 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 96 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

138,24 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000006751 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 96 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

138,24 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000006751 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 96 m2 
- Ετος 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

15,07 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000006751 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 96 m2 
- Ετος 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

15,07 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000006751 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 96 m2 
- Ετος 2013 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

15,07 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000006751 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 96 m2 
- Ετος 2014 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

15,07 
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205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000006751 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 96 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

138,24 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000006751 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 96 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

138,24 

563 05-Ιουν-15 
ΥΔΡΕΥΣΗ-2015 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ   - 
Αρ.Υδρ: 104182 / Κωδ.Παρ: 3146 / Α.Α Διαδρ:  / Διαδρ: 
ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ - ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ 

0,00 

563 05-Ιουν-15 
Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2015 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ   - Αρ.Υδρ: 104182 / Κωδ.Παρ: 3146 / Α.Α 
Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ - ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ 

0,00 

1038 16-Οκτ-15 
ΥΔΡΕΥΣΗ-2015 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015 ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ   
- Αρ.Υδρ: 104182 / Κωδ.Παρ: 3146 / Α.Α Διαδρ:  / 
Διαδρ: ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ - ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ 

0,00 

1038 16-Οκτ-15 
Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2015 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015 ΟΛΕΣ 
ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ   - Αρ.Υδρ: 104182 / Κωδ.Παρ: 3146 / Α.Α 
Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ - ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ 

0,00 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 1.396,28€ 
 
10. Με την υπ’αρ. πρωτ. 11589/03-07-2019 αίτηση της η κ. Π. Σ. του Α., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 2006 έως 31/12/2014 λόγω ΠΩΛΗΣΗΣ του ακινήτου τον 9ο/2005, 

σύμφωνα με το ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ αγοραπωλησίας με Νο 24525. Η υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον 

προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από το έτος 2006 έως 2014 λόγω πώλησης του ακινήτου 

και τακτοποίησης των προγενέστερων οφειλών με τον 4611/2019 Διακανονισμό.  

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

   ΑΡ.ΒΕΒ           ΗΜ. ΒΕΒ                                     ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΟΥΤΖΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:118 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002  
Τ.K:2006 128,62 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΟΥΤΖΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:118 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002  
Τ.K:2007 128,62 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΟΥΤΖΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:118 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002  
Τ.K:2008 147,50 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΟΥΤΖΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:118 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002  
Τ.K:2009 147,50 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΟΥΤΖΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:118 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002 
Τ.A.Π:2006 24,87 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΟΥΤΖΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:118 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002 
Τ.A.Π:2007 24,87 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΟΥΤΖΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:118 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002 
Τ.A.Π:2008 25,65 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΟΥΤΖΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:118 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002 
Τ.A.Π:2009 25,65 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000007279 ΚΤΙΣΜΑ - ΡΟΥΤΖΕΡΙ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 118 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 22,80 

675 09-Αυγ-11 
Δημ. Τέλος 0000007279 ΚΤΙΣΜΑ - ΡΟΥΤΖΕΡΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  
- ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 118 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

169,92 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 128 από 193 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007279 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΡΟΥΤΖΕΡΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 118 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

169,92 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007279 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΡΟΥΤΖΕΡΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 118 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

169,92 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007279 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΡΟΥΤΖΕΡΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 118 m2 - Ετος 2011 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

22,80 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007279 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΡΟΥΤΖΕΡΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 118 m2 - Ετος 2012 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

22,80 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007279 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΡΟΥΤΖΕΡΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 118 m2 - Ετος 2013 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

21,37 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007279 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΡΟΥΤΖΕΡΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 118 m2 - Ετος 2014 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

21,37 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007279 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΡΟΥΤΖΕΡΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 118 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

169,92 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007279 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΡΟΥΤΖΕΡΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 118 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

169,92 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 1.614,02€ 
 
  11. Με την υπ’αρ. πρωτ. 11627/04-07-2019 αίτηση του ο κ. Π. Ι. του Κ., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ για τα έτη 2008-2014  λόγω ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ του ακινήτου με Νο παροχής 

16410864 στις 22/01/2008 όπως φαίνεται και στην βεβαίωση της ΔΕΗ. Η Υπηρεσία προτείνει την 

διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για τα έτη 2009-2014 λόγω 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ του ακινήτου με Νο παροχής 16410864, καθώς και οι προηγούμενες χρεώσεις 

έχουν τακτοποιηθεί με τον Ν.4611/19. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

         ΑΡ.ΒΕΒ  ΗΜ. ΒΕΒ              ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

136 10-Μαϊ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΗΜΟΥΛΑΚΙ ΚΤΙΣΜΑ:40TM 
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2000 T.K:2009 50,00 

674 09-Αυγ-11 
ΤΑΠ 0000007763 ΚΤΙΣΜΑ - ΔΗΜΟΥΛΑΚΙ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 40 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7,73 

675 09-Αυγ-11 

Δημ. Τέλος 0000007763 ΚΤΙΣΜΑ - ΔΗΜΟΥΛΑΚΙ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 40 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 57,60 

330 02-Μαϊ-13 

Δημ. Τέλος 0000007763 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΔΗΜΟΥΛΑΚΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 40 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 57,60 

331 02-Μαϊ-13 

Δημ. Τέλος 0000007763 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΔΗΜΟΥΛΑΚΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 40 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 57,60 

335 02-Μαϊ-13 

ΤΑΠ 0000007763 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΗΜΟΥΛΑΚΙ  
- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 40 m2 - Ετος 2011 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 7,73 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 129 από 193 

336 02-Μαϊ-13 

ΤΑΠ 0000007763 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΗΜΟΥΛΑΚΙ  
- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 40 m2 - Ετος 2012 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 7,73 

201 10-Μαρ-15 

ΤΑΠ 0000007763 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΗΜΟΥΛΑΚΙ  
- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 40 m2 - Ετος 2013 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 7,73 

202 10-Μαρ-15 

ΤΑΠ 0000007763 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΗΜΟΥΛΑΚΙ  
- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 40 m2 - Ετος 2014 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 7,25 

205 10-Μαρ-15 

Δημ. Τέλος 0000007763 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΔΗΜΟΥΛΑΚΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 40 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 57,60 

206 10-Μαρ-15 

Δημ. Τέλος 0000007763 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΔΗΜΟΥΛΑΚΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 40 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 57,60 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 376,17€ 
 
12. Με την υπ’αρ. πρωτ. 13188/19-07-2019 αίτηση του ο κ. Κ. Τ. του Κ., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 14/05/2008 έως 31/12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 

14/05/2008 σύμφωνα και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ με αρ. πρωτ. 50256/30-01-2019 και αρ. 

παροχής 16409124.  

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 

14/05/2008 έως 12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου με Νο παροχής 16409124 στις 

14/05/2008. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

 ΑΡ.ΒΕΒ             ΗΜ. ΒΕΒ                                    ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΚΙ ΚΤΙΣΜΑ:48 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993  Τ.K:2008 37,50 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΚΙ ΚΤΙΣΜΑ:48 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993  Τ.K:2009 60,00 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΚΙ ΚΤΙΣΜΑ:48 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993 Τ.A.Π:2005 0,00 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΚΙ ΚΤΙΣΜΑ:48 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993 Τ.A.Π:2006 0,00 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΚΙ ΚΤΙΣΜΑ:48 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993 Τ.A.Π:2007 0,00 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΚΙ ΚΤΙΣΜΑ:48 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993 Τ.A.Π:2008 5,41 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΚΙ ΚΤΙΣΜΑ:48 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993 Τ.A.Π:2009 8,69 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000006889 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΚΙΑ  - Οικ.Τετρ.  
- Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 48 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 8,11 

675 09-Αυγ-11 
Δημ. Τέλος 0000006889 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΚΙΑ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 48 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

69,12 

31 17-Ιαν-12 Χρ.Κατ. 2 Ετους 2011 ΤΑΙΝΑΡΟΥ 89  - Αρ.Υδρ: 411305 / 
Κωδ.Παρ: 13897 / Α.Α Διαδρ:  0,00 

31 17-Ιαν-12 Χρ.Κατ. 10 Ετους 2011 ΤΑΙΝΑΡΟΥ 89  - Αρ.Υδρ: 411305 / 
Κωδ.Παρ: 13897 / Α.Α Διαδρ:  0,00 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 130 από 193 

31 17-Ιαν-12 Χρ.Κατ. 6 Ετους 2011 ΤΑΙΝΑΡΟΥ 89  - Αρ.Υδρ: 411305 / 
Κωδ.Παρ: 13897 / Α.Α Διαδρ:  0,00 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000006889 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΚΙΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 48 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

69,12 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000006889 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΚΙΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 48 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

69,12 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000006889 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΛΛΙΑ 
ΚΟΥΚΙΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 48 m2 - Ετος 
2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

8,11 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000006889 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΛΛΙΑ 
ΚΟΥΚΙΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 48 m2 - Ετος 
2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

8,11 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000006889 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΛΛΙΑ 
ΚΟΥΚΙΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 48 m2 - Ετος 
2013 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

8,11 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000006889 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΛΛΙΑ 
ΚΟΥΚΙΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 48 m2 - Ετος 
2014 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

7,53 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000006889 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΚΙΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 48 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

69,12 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000006889 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΚΙΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 48 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

69,12 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 497,17€ 
 
13. Με την υπ’αρ. πρωτ. 13187/19-07-2019 αίτηση της η κ. Ε. Α. του Ι., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από το έτος 2003 έως το έτος 2010, διότι το ακίνητο που έχει γίνει η χρέωση 

είναι ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ όπως φαίνεται και από τις επισυναπτόμενες φωτογραφίες.   

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από το έτος 

2003 έως το έτος 2010 διότι το παραπάνω ακίνητο (ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ) δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία 

χρέωσης Δ.Τ. & ΤΑΠ. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

ΑΡ.ΒΕΒ               ΗΜ. ΒΕΒ                                    ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

347 28-Νοε-08 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΟΥΤΖΕΡΙ ΕΜΒ. ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ:29τμ 
ΠΑΛΑΙΟΤ.:2002 Τ.Κ.Φ.:2003 28,42 

348 28-Νοε-08 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΟΥΤΖΕΡΙ ΕΜΒ. ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ:29τμ 
ΠΑΛΑΙΟΤ.:2002 Τ.Α.Π.:2003 6,11 

263 04-Αυγ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΟΥΤΖΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑ :29 ΤΜ ΠΑΛΑΙΟΤ:2002 
Τ.K:2004 29,58 

264 04-Αυγ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΟΥΤΖΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑ :29 ΤΜ ΠΑΛΑΙΟΤ:2002 
T.A.Π: 2004 6,11 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΟΥΤΖΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:29 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002  
Τ.K:2005 30,45 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΟΥΤΖΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:29 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002  
Τ.K:2006 31,61 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΟΥΤΖΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:29 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002  
Τ.K:2007 31,61 
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117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΟΥΤΖΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:29 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002  
Τ.K:2008 36,25 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΟΥΤΖΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:29 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002  
Τ.K:2009 36,25 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΟΥΤΖΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:29 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002 
Τ.A.Π:2005 6,11 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΟΥΤΖΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:29 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002 
Τ.A.Π:2006 6,11 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΟΥΤΖΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:29 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002 
Τ.A.Π:2007 6,11 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΟΥΤΖΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:29 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002 
Τ.A.Π:2008 6,30 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΟΥΤΖΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:29 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002 
Τ.A.Π:2009 6,30 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000006720 ΚΤΙΣΜΑ - ΡΟΥΤΖΕΡΙ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 29 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 5,60 

675 09-Αυγ-11 
Δημ. Τέλος 0000006720 ΚΤΙΣΜΑ - ΡΟΥΤΖΕΡΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  
- ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 29 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

41,76 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 314,68€ 
 
14. Με την υπ’αρ. πρωτ. 13464/24-07-2019 αίτηση του ο κ. Κ. Δ. του Κ., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ για τα έτη 1996 έως 12/2014 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με τον 

Ν.4495/17 και ηλεκτροδότησης του με Νο παροχής 16417400. Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή 

των βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για τα έτη 1996 – 2014 λόγω τακτοποίησης με τον 

Ν.4495/17 καθώς και τα Δ.Τ. – ΤΑΠ λόγω ηλεκτροδότησης έως 01/2019 έχουν ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

 ΑΡ.ΒΕΒ             ΗΜ. ΒΕΒ                                       ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

434 09-Νοε-01 
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΟΜΕΑΣ 111A ΑΡ ΚΤΙΣΜ 1 ΑΡ. 
ΜΕΤΡ. 1000401 104 - 0 = 104 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ 
Τ.Α.Π.-Τ.Κ.Φ. ΚΑΙ Φ.Η.Χ. ΑΠΟ 1996 ΕΩΣ 2000 

464,53 

240 03-Οκτ-03 
ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000401 104 - 
0 = 104 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ Τ.Α.Π.-Τ.Κ.Φ. ΚΑΙ Φ.Η.Χ. 
ΑΠΟ 1996 ΕΩΣ 2000 

223,60 

228 15-Οκτ-07 
ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000401 104 - 
0 = 104 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ Τ.Κ.Φ.   ΑΠΟ 2003 ΕΩΣ 
2006 

430,56 

229 15-Οκτ-07 
ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000401 104 - 
0 = 104 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ Τ.Α.Π.   ΑΠΟ 2003 ΕΩΣ 
2006 

77,93 

230 26-Αυγ-08 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000401 104 - 
0 = 104 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ Τ.Κ.Φ.   2007 113,36 

231 26-Αυγ-08 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000401 104 - 
0 = 104 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ Τ.Α.Π.   2007 24,35 

211 03-Ιουλ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000401 104 - 
0 = 104 ΤΜ  ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 130,00 

212 03-Ιουλ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000401 104 - 
0 = 104 ΤΜ  ΤΑΠ 2008 18,84 

80 29-Μαρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000401 104 - 
0 = 104 ΤΜ  ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009 130,00 
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81 29-Μαρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000401 104 - 
0 = 104 ΤΜ  ΤΑΠ 2009 18,84 

955 26-Οκτ-11 
Δημ. Τέλος 0000007969 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΑΛΛΙΑ ΣΤΕΚΑ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 104 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

149,76 

961 26-Οκτ-11 ΤΑΠ 0000007969 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΑΛΛΙΑ ΣΤΕΚΑ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 104 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 18,84 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007969 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΛΛΙΑ ΣΤΕΚΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 104 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

149,76 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007969 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΛΛΙΑ ΣΤΕΚΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 104 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

149,76 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007969 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΛΛΙΑ 
ΣΤΕΚΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 104 m2 - Ετος 
2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

17,58 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007969 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΛΛΙΑ 
ΣΤΕΚΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 104 m2 - Ετος 
2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

17,58 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007969 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΛΛΙΑ 
ΣΤΕΚΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 104 m2 - Ετος 
2013 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

17,58 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007969 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΛΛΙΑ 
ΣΤΕΚΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 104 m2 - Ετος 
2014 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

17,58 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007969 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΛΛΙΑ ΣΤΕΚΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 104 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

149,76 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007969 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΛΛΙΑ ΣΤΕΚΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 104 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

149,76 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 2.469,97€ 
 
15. Με την υπ’αρ. πρωτ. 24252/22-12-2017 αίτηση του ο κ. Ξ. Π. του Ι., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 20/05/2005 έως 2009 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 

20/05/2005 σύμφωνα και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ και αρ. παροχής 16409783.  

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 

20/05/2005 έως 2009 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου με Νο παροχής 16409783 στις 

20/05/2005. 

 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

 ΑΡ.ΒΕΒ             ΗΜ. ΒΕΒ                                  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΙΡΣΙΛΙΜΕΣ ΚΤΙΣΜΑ:67 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988  Τ.K:2005 46,91 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΙΡΣΙΛΙΜΕΣ ΚΤΙΣΜΑ:67 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988  Τ.K:2006 73,03 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΙΡΣΙΛΙΜΕΣ ΚΤΙΣΜΑ:67 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988  Τ.K:2007 73,03 
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Σελίδα 133 από 193 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΙΡΣΙΛΙΜΕΣ ΚΤΙΣΜΑ:67 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988  Τ.K:2008 83,75 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΙΡΣΙΛΙΜΕΣ ΚΤΙΣΜΑ:67 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988  Τ.K:2009 83,75 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΙΡΣΙΛΙΜΕΣ ΚΤΙΣΜΑ:67 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988 Τ.A.Π:2005 6,74 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΙΡΣΙΛΙΜΕΣ ΚΤΙΣΜΑ:67 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988 Τ.A.Π:2006 10,98 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΙΡΣΙΛΙΜΕΣ ΚΤΙΣΜΑ:67 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988 Τ.A.Π:2007 10,98 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΙΡΣΙΛΙΜΕΣ ΚΤΙΣΜΑ:67 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988 Τ.A.Π:2008 11,33 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΙΡΣΙΛΙΜΕΣ ΚΤΙΣΜΑ:67 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988 Τ.A.Π:2009 11,33 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 411,83€ 
 

16. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 13630/25-07-2019 αίτηση του ο κ. Ν. Ν., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ για την θανούσα μητέρα του Κα Ν. Α. του Λ. για τα έτη 2004 έως 2014 λόγω 

τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4495/17 . Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων 

Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για τα έτη 2004 – 2014 όπως ορίζει ο νόμος  λόγω τακτοποίησης με 

τον Ν.4495/17. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

ΑΡ.ΒΕΒ       ΗΜ. ΒΕΒ                                              ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

263 04-Αυγ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ :82 ΤΜ 
ΠΑΛΑΙΟΤ:1988 Τ.K:2004 83,64 

264 04-Αυγ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ :82 ΤΜ 
ΠΑΛΑΙΟΤ:1988 T.A.Π: 2004 13,44 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:82 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988  Τ.K:2005 86,10 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:82 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988  Τ.K:2006 89,38 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:82 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988  Τ.K:2007 89,38 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:82 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988  Τ.K:2008 102,50 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:82 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988  Τ.K:2009 102,50 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:82 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988 Τ.A.Π:2005 13,44 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:82 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988 Τ.A.Π:2006 13,44 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:82 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988 Τ.A.Π:2007 13,44 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:82 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988 Τ.A.Π:2008 13,86 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:82 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988 Τ.A.Π:2009 13,86 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000007220 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 82 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 12,87 
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675 09-Αυγ-11 
Δημ. Τέλος 0000007220 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 82 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

118,08 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007220 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 82 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

118,08 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007220 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 82 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

118,08 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007220 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ  
- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 82 m2 - Ετος 2011 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

12,87 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007220 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ  
- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 82 m2 - Ετος 2012 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

12,87 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007220 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ  
- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 82 m2 - Ετος 2013 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

12,87 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007220 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ  
- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 82 m2 - Ετος 2014 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

11,88 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007220 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 82 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

118,08 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007220 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 82 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

118,08 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 1.288,74€ 
 

17. Με την υπ’αρ. πρωτ. 13856/30-07-2019 αίτηση της η κ. Κ. Β. του Α., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 2004 έως 2014 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 27/11/2008 

σύμφωνα και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ και αρ. παροχής 16413396 καθώς και τακτοποίησης του 

ακινήτου με τον Ν.4495/17. Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 2004 έως 2014 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου με Νο παροχής 

16413396 και τακτοποίηση με Ν.4495/17. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

 ΑΡ.ΒΕΒ         ΗΜ. ΒΕΒ                                          ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

263 04-Αυγ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΟΝΤΡΑ-ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΚΤΙΣΜΑ :74 ΤΜ 
ΠΑΛΑΙΟΤ:1990 Τ.K:2004 75,48 

264 04-Αυγ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΟΝΤΡΑ-ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΚΤΙΣΜΑ :74 ΤΜ 
ΠΑΛΑΙΟΤ:1990 T.A.Π: 2004 12,13 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΟΝΤΡΑ-ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΚΤΙΣΜΑ:74 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990  Τ.K:2005 77,70 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΟΝΤΡΑ-ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΚΤΙΣΜΑ:74 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990  Τ.K:2006 80,66 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΟΝΤΡΑ-ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΚΤΙΣΜΑ:74 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990  Τ.K:2007 80,66 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΟΝΤΡΑ-ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΚΤΙΣΜΑ:74 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990  Τ.K:2008 92,50 
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117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΟΝΤΡΑ-ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΚΤΙΣΜΑ:74 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990  Τ.K:2009 92,50 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΟΝΤΡΑ-ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΚΤΙΣΜΑ:74 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990 Τ.A.Π:2005 12,13 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΟΝΤΡΑ-ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΚΤΙΣΜΑ:74 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990 Τ.A.Π:2006 12,13 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΟΝΤΡΑ-ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΚΤΙΣΜΑ:74 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990 Τ.A.Π:2007 12,13 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΟΝΤΡΑ-ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΚΤΙΣΜΑ:74 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990 Τ.A.Π:2008 12,51 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΟΝΤΡΑ-ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΚΤΙΣΜΑ:74 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990 Τ.A.Π:2009 12,51 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000006999 ΚΤΙΣΜΑ - ΚΟΝΤΡΑ   - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 74 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 12,51 

675 09-Αυγ-11 
Δημ. Τέλος 0000006999 ΚΤΙΣΜΑ - ΚΟΝΤΡΑ   - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  
- ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 74 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

106,56 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000006999 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΚΟΝΤΡΑ   - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 74 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

106,56 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000006999 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΚΟΝΤΡΑ   - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 74 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

106,56 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000006999 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΚΟΝΤΡΑ   - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 74 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

11,62 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000006999 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΚΟΝΤΡΑ   - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 74 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

11,62 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000006999 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΚΟΝΤΡΑ   - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 74 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

11,62 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000006999 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΚΟΝΤΡΑ   - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 74 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

11,62 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000006999 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΚΟΝΤΡΑ   - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 74 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

106,56 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000006999 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΚΟΝΤΡΑ   - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 74 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

106,56 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 1.164,83€ 
 
18. Με την υπ’αρ. πρωτ. 13851/30-07-2019 αίτηση του ο κ. Γ. Λ. του Μ., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ για τα έτη 2003 έως 2014 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με τον 

Ν.4495/17. Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων 

για τα έτη 2003 – 2014 όπως ορίζει ο νόμος  λόγω τακτοποίησης με τον Ν.4495/17. 

 Να γίνει διαγραφή ποσού: 

ΑΡ.ΒΕΒ           ΗΜ. ΒΕΒ                                        ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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228 15-Οκτ-07 
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 
30000021 36 - 0 = 36 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ Τ.Κ.Φ.   ΑΠΟ 
2003 ΕΩΣ 2006 

149,04 

229 15-Οκτ-07 
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 
30000021 36 - 0 = 36 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ Τ.Α.Π.   ΑΠΟ 
2003 ΕΩΣ 2006 

26,97 

230 26-Αυγ-08 
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 
30000021 36 - 0 = 36 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ Τ.Κ.Φ.   
2007 

39,24 

231 26-Αυγ-08 
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 
30000021 36 - 0 = 36 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ Τ.Α.Π.   
2007 

6,74 

211 03-Ιουλ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 
30000021 36 - 0 = 36 ΤΜ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  2008 45,00 

212 03-Ιουλ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 
30000021 36 - 0 = 36 ΤΜ ΤΑΠ  2008 6,95 

80 29-Μαρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 
30000021 36 - 0 = 36 ΤΜ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  2009 45,00 

81 29-Μαρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 
30000021 36 - 0 = 36 ΤΜ ΤΑΠ  2009 6,95 

955 26-Οκτ-11 
Δημ. Τέλος 0000007853 ΚΤΙΣΜΑ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 36 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

51,84 

961 26-Οκτ-11 ΤΑΠ 0000007853 ΚΤΙΣΜΑ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 36 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 6,52 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007853 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 36 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

51,84 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007853 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 36 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

51,84 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007853 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ  
- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 36 m2 - Ετος 2011 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

6,52 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007853 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ  
- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 36 m2 - Ετος 2012 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

6,52 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007853 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ  
- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 36 m2 - Ετος 2013 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

6,52 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007853 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ  
- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 36 m2 - Ετος 2014 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

6,52 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007853 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 36 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

51,84 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007853 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 36 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

51,84 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 617,69€ 
 
19. Με την υπ’αρ. πρωτ. 13030/17-07-2019 αίτηση του ο κ. Α. Θ. του Σ., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 2004 έως 2014 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου το 2004 σύμφωνα 
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και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ και αρ. παροχής 16404970. Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή 

πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 2004 έως 2014 λόγω ηλεκτροδότησης του 

ακινήτου με Νο παροχής 16404970 το έτος 2004. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

ΑΡ.ΒΕΒ          ΗΜ. ΒΕΒ                                   ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                              ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

263 04-Αυγ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΙΑΦΑΠΡΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ :40 ΤΜ ΠΑΛΑΙΟΤ:1990 
Τ.K:2004 40,80 

264 04-Αυγ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΙΑΦΑΠΡΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ :40 ΤΜ ΠΑΛΑΙΟΤ:1990 
T.A.Π: 2004 6,56 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΙΑΦΑΠΡΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:40 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990  Τ.K:2005 42,00 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΙΑΦΑΠΡΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:40 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990  Τ.K:2006 43,60 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΙΑΦΑΠΡΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:40 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990  Τ.K:2007 43,60 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΙΑΦΑΠΡΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:40 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990  Τ.K:2008 50,00 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΙΑΦΑΠΡΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:40 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990  Τ.K:2009 50,00 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΙΑΦΑΠΡΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:40 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990 Τ.A.Π:2005 6,56 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΙΑΦΑΠΡΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:40 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990 Τ.A.Π:2006 6,56 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΙΑΦΑΠΡΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:40 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990 Τ.A.Π:2007 6,56 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΙΑΦΑΠΡΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:40 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990 Τ.A.Π:2008 6,76 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΙΑΦΑΠΡΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:40 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990 Τ.A.Π:2009 6,76 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000006553 ΚΤΙΣΜΑ - ΚΙΑΦΑ ΠΡΑΡΙ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 40 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 6,76 

675 09-Αυγ-11 
Δημ. Τέλος 0000006553 ΚΤΙΣΜΑ - ΚΙΑΦΑ ΠΡΑΡΙ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 40 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

57,60 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000006553 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΚΙΑΦΑ ΠΡΑΡΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 40 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

57,60 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000006553 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΚΙΑΦΑ ΠΡΑΡΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 40 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

57,60 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000006553 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΚΙΑΦΑ 
ΠΡΑΡΙ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 40 m2 - Ετος 
2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

6,28 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000006553 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΚΙΑΦΑ 
ΠΡΑΡΙ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 40 m2 - Ετος 
2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

6,28 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000006553 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΚΙΑΦΑ 
ΠΡΑΡΙ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 40 m2 - Ετος 
2013 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

6,28 
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202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000006553 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΚΙΑΦΑ 
ΠΡΑΡΙ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 40 m2 - Ετος 
2014 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

6,28 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000006553 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΚΙΑΦΑ ΠΡΑΡΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 40 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

57,60 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000006553 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΚΙΑΦΑ ΠΡΑΡΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 40 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

57,60 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 629,64€ 
 
20. Με την υπ’αρ. πρωτ. 15606/18-07-2013 αίτηση της η κ. Σ. Α. του Ι., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ για τα έτη 2011 έως 2013 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με τον 

Ν.4014/11, επίσης έχει ηλεκτροδοτηθεί από 18/07/2013 με Νο 16415703.  Η Υπηρεσία προτείνει την 

διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για τα έτη 2011-2013 όπως ορίζει ο 

νόμος  λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4014/11. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

ΑΡ.ΒΕΒ         ΗΜ. ΒΕΒ                                               ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000008568 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΒΓΙΕΘΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 59 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

84,96 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000008568 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΒΓΙΕΘΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 59 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

84,96 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000008568 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΒΓΙΕΘΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 59 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

9,26 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000008568 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΒΓΙΕΘΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 59 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

9,26 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000008568 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΒΓΙΕΘΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 59 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

5,40 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000008568 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΒΓΙΕΘΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 59 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2013 - Δ.E Κερατέας 

49,56 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 243,40€ 
 
21. Με την υπ’αρ. πρωτ. 13952/31-07-2019 αίτηση της η κ. Π. Ν. του Μ., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 02/2005 έως 2014 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 09/02/2005 

σύμφωνα και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ και αρ. παροχής 16408194. Η Υπηρεσία προτείνει την 

διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 02/2005 έως 2014 λόγω 

ηλεκτροδότησης του ακινήτου με Νο παροχής 16408194. 

       Να γίνει διαγραφή ποσού: 

 ΑΡ.ΒΕΒ        ΗΜ. ΒΕΒ                                       ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΦΟΒΟΛΕΣ ΚΤΙΣΜΑ:150 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1992  Τ.K:2005 157,50 
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117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΦΟΒΟΛΕΣ ΚΤΙΣΜΑ:150 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1992  Τ.K:2006 163,50 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΦΟΒΟΛΕΣ ΚΤΙΣΜΑ:150 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1992  Τ.K:2007 163,50 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΦΟΒΟΛΕΣ ΚΤΙΣΜΑ:150 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1992  Τ.K:2008 187,50 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΦΟΒΟΛΕΣ ΚΤΙΣΜΑ:150 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1992  Τ.K:2009 187,50 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΦΟΒΟΛΕΣ ΚΤΙΣΜΑ:150 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1992 Τ.A.Π:2005 26,34 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΦΟΒΟΛΕΣ ΚΤΙΣΜΑ:150 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1992 Τ.A.Π:2006 26,34 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΦΟΒΟΛΕΣ ΚΤΙΣΜΑ:150 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1992 Τ.A.Π:2007 26,34 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΦΟΒΟΛΕΣ ΚΤΙΣΜΑ:150 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1992 Τ.A.Π:2008 27,17 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΦΟΒΟΛΕΣ ΚΤΙΣΜΑ:150 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1992 Τ.A.Π:2009 27,17 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000007367 ΚΤΙΣΜΑ - ΦΑΒΟΛΕΣ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 150 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 25,36 

675 09-Αυγ-11 
Δημ. Τέλος 0000007367 ΚΤΙΣΜΑ - ΦΑΒΟΛΕΣ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  
- ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 150 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

216,00 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007367 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΦΑΒΟΛΕΣ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 150 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

216,00 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007367 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΦΑΒΟΛΕΣ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 150 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

216,00 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007367 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΦΑΒΟΛΕΣ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 150 m2 - Ετος 2011 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

25,36 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007367 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΦΑΒΟΛΕΣ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 150 m2 - Ετος 2012 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

25,36 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007367 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΦΑΒΟΛΕΣ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 150 m2 - Ετος 2013 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

23,55 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007367 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΦΑΒΟΛΕΣ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 150 m2 - Ετος 2014 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

23,55 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007367 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΦΑΒΟΛΕΣ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 150 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

216,00 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007367 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΦΑΒΟΛΕΣ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 150 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

216,00 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 2.196,04€ 
22. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 14428/07-08-2019 αίτηση του ο κ. Σ. Π. του Α. αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 07/2012 έως 12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 

28/06/2012 σύμφωνα και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ και αρ. παροχής 16414989. Η Υπηρεσία 
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προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 07/2005 έως 

12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου με Νο παροχής 16414989. 

 Να γίνει διαγραφή ποσού: 

  ΑΡ.ΒΕΒ           ΗΜ. ΒΕΒ                                    ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

200 10-Μαρ-15 
ΔΤ 0000008280 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 43,66 Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - 
Δ.E. Κερατέας 

31,43 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000008280 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 43.66 m2 - Ετος 2013 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

8,44 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000008280 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 43.66 m2 - Ετος 2014 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

7,91 

203 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000008280 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 43.66 m2 - Ετος 2011 
(Μήνας από 10 εως 12) - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

0,00 

204 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000008280 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 43.66 m2 - Ετος 2012 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

4,18 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000008280 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΡΚΑΤΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 43,66 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

62,87 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000008280 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΡΚΑΤΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 43,66 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

62,87 

207 10-Μαρ-15 
ΔΤ 0000008280 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 43,66 Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - 
Δ.E. Κερατέας 

0,00 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 177,70€ 
 

23. Με την υπ’αρ. πρωτ. 14974/14-08-2019 αίτηση του ο κ. Α. Γ. του Σ., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ του θανόντος πατέρα του Α. Σ. του Γ. από 05/2007 έως 31/12/2014 λόγω 

ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 14/05/2007 σύμφωνα και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ και αρ. 

παροχής 16407312.  

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 05/2007 

έως 12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης και εφάπαξ εξόφλησης των υπόλοιπων οφειλών Ύδρευσης με τον 

Ν.4611/2019. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

ΑΡ.ΒΕΒ          ΗΜ. ΒΕΒ                                         ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΟΡΙΤΙΖΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΚΤΙΣΜΑ:132 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993  Τ.K:2007 95,92 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΟΡΙΤΙΖΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΚΤΙΣΜΑ:132 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993  Τ.K:2008 165,00 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΟΡΙΤΙΖΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΚΤΙΣΜΑ:132 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993  Τ.K:2009 165,00 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΟΡΙΤΙΖΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΚΤΙΣΜΑ:132 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993 Τ.A.Π:2007 15,42 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 141 από 193 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΟΡΙΤΙΖΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΚΤΙΣΜΑ:132 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993 Τ.A.Π:2008 23,91 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΟΡΙΤΙΖΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΚΤΙΣΜΑ:132 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993 Τ.A.Π:2009 23,91 

674 09-Αυγ-11 
ΤΑΠ 0000006542 ΚΤΙΣΜΑ - ΚΟΡΙΤΙΖΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 132 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

22,31 

675 09-Αυγ-11 
Δημ. Τέλος 0000006542 ΚΤΙΣΜΑ - ΚΟΡΙΤΙΖΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  
- ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 132 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

190,08 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000006542 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΚΟΡΙΤΙΖΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 
132 Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

190,08 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000006542 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΚΟΡΙΤΙΖΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 
132 Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

190,08 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000006542 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΚΟΡΙΤΙΖΕΣ 
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 132 m2 - 
Ετος 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

22,31 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000006542 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΚΟΡΙΤΙΖΕΣ 
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 132 m2 - 
Ετος 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

22,31 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000006542 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΚΟΡΙΤΙΖΕΣ 
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 132 m2 - 
Ετος 2013 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

22,31 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000006542 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΚΟΡΙΤΙΖΕΣ 
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 132 m2 - 
Ετος 2014 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

20,72 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000006542 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΚΟΡΙΤΙΖΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 
132 Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

190,08 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000006542 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΚΟΡΙΤΙΖΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 
132 Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

190,08 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 1.549,52€ 
 
 

24. Με την υπ’αρ. πρωτ. 15012/16-08-2019 αίτηση της η κ. Κ. Σ. του Θ., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ στο όνομα του συζύγου της  Κ. Α. του Ν. για τα έτη 2011-2013 λόγω 

τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4014/11. Επίσης το ακίνητο έχει ηλεκτροδοτηθεί με Νο παροχής 

16416453. Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για 

τα έτη 2011-2013 λόγω τακτοποίησης με τον Ν.4014/11. 

 Να γίνει διαγραφή ποσού: 

 

ΑΡ.ΒΕΒ            ΗΜ. ΒΕΒ                                             ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

330 02-Μαϊ-13 

Δημ. Τέλος 0000006920 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ 
ΕΝΝΙΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 66 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 95,04 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 142 από 193 

331 02-Μαϊ-13 

Δημ. Τέλος 0000006920 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ 
ΕΝΝΙΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 66 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 95,04 

335 02-Μαϊ-13 

ΤΑΠ 0000006920 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ  
- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 66 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 10,36 

336 02-Μαϊ-13 

ΤΑΠ 0000006920 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ  
- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 66 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 10,36 

201 10-Μαρ-15 

ΤΑΠ 0000006920 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ  
- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 103 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 9,44 

205 10-Μαρ-15 

Δημ. Τέλος 0000006920 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ 
ΕΝΝΙΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 103 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2013 - Δ.E Κερατέας 86,94 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 307,18€ 
 
25. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 13509/24-07-2019 αίτηση του ο κ. Π. Ι. του Π. αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 04/2005 έως 12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 

11/04/2005 σύμφωνα και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ και αρ. παροχής 16409901. Η Υπηρεσία 

προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 04/2005 έως 

12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου με Νο παροχής 16409901. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

         ΑΡ.ΒΕΒ  ΗΜ. ΒΕΒ              ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:92 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1986  
Τ.K:2005 68,45 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:92 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1986  
Τ.K:2006 100,28 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:92 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1986  
Τ.K:2007 100,28 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:92 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1986  
Τ.K:2008 115,00 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:92 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1986  
Τ.K:2009 115,00 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:92 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1986 
Τ.A.Π:2005 10,70 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:92 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1986 
Τ.A.Π:2006 15,08 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:92 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1986 
Τ.A.Π:2007 15,08 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:92 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1986 
Τ.A.Π:2008 15,55 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:92 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1986 
Τ.A.Π:2009 15,55 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000007348 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 92 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 14,44 

675 09-Αυγ-11 Δημ. Τέλος 0000007348 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - 
ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 92 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 132,48 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 143 από 193 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007348 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  
- ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 92 Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

132,48 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007348 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  
- ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 92 Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

132,48 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007348 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 92 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

14,44 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007348 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 92 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

13,33 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007348 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 92 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

13,33 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007348 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 92 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

13,33 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007348 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  
- ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 92 Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E 
Κερατέας 

132,48 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007348 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  
- ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 92 Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E 
Κερατέας 

132,48 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 1.302,24€ 
 
26. Με την υπ’αρ. πρωτ. 15133/20-08-2019 αίτηση του ο κ. Α. Κ. του Θ., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 06/2012 έως 12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 

29/06/2012 σύμφωνα και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ και αρ. παροχής 16415199. Η Υπηρεσία 

προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 07/2012 έως 

12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου με Νο παροχής 16409605. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 
         ΑΡ.ΒΕΒ  ΗΜ. ΒΕΒ              ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

200 10-Μαρ-15 
ΔΤ 0000008874 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 100 Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.E. 
Κερατέας 

72,00 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000008874 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 100 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

19,32 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000008874 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 100 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

18,11 

204 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000008874 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 100 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

9,66 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000008874 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 100 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

144,00 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000008874 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 100 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

144,00 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 144 από 193 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 407,09€ 
 

27. Με την υπ’αρ. πρωτ. 15265/23-08-2019 αίτηση του ο κ. Π. Χ. του Κ., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων για τα έτη 2004-2014 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4495/17. Η Υπηρεσία 

προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για τα έτη 2004-2014 λόγω 

τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4495/17. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

ΑΡ.ΒΕΒ          ΗΜ. ΒΕΒ                                   ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

263 04-Αυγ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ :101 ΤΜ 
ΠΑΛΑΙΟΤ:2000 Τ.K:2004 103,02 

264 04-Αυγ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ :101 ΤΜ 
ΠΑΛΑΙΟΤ:2000 T.A.Π: 2004 18,92 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:101 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2000  Τ.K:2005 106,05 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:101 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2000  Τ.K:2006 110,09 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:101 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2000  Τ.K:2007 110,09 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:101 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2000  Τ.K:2008 126,25 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:101 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2000  Τ.K:2009 126,25 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:101 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2000 Τ.A.Π:2005 18,92 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:101 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2000 Τ.A.Π:2006 18,92 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:101 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2000 Τ.A.Π:2007 18,92 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:101 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2000 Τ.A.Π:2008 19,51 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:101 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2000 Τ.A.Π:2009 19,51 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000007268 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΑΝΟYΤΣΟΥ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 101 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 19,51 

675 09-Αυγ-11 Δημ. Τέλος 0000007268 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΑΝΟYΤΣΟΥ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  
- ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 101 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 145,44 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007268 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΝΟYΤΣΟΥ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 101 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

145,44 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007268 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΝΟYΤΣΟΥ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 101 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

145,44 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007268 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΝΟYΤΣΟΥ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 101 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

18,29 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007268 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΝΟYΤΣΟΥ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 101 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

18,29 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 145 από 193 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007268 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΝΟYΤΣΟΥ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 101 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

18,29 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007268 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΝΟYΤΣΟΥ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 101 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

18,29 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007268 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΝΟYΤΣΟΥ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 101 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

145,44 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007268 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΝΟYΤΣΟΥ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 101 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

145,44 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 1.616,32€ 
 

28. Με την υπ’αρ. πρωτ. 15155/21-08-2019 αίτηση της η κ. Θ. Φ. του Α., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων για τα έτη 2012-2014 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4178/13. Επίσης το 

ακίνητο έχει ηλεκτροδοτηθεί με Νο παροχής 16415049. Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για τα έτη 2012-2014 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου 

με τον Ν.4178/13. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

ΑΡ.ΒΕΒ           ΗΜ. ΒΕΒ                                             ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

200 10-Μαρ-15 
ΔΤ 0000009160 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΒΓΙΕΘΙ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 67,8 Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.E. 
Κερατέας 

63,13 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000009160 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΒΓΙΕΘΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 67.81 m2 - Ετος 2013 
(Μήνας από 8 εως 12) - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

4,43 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000009160 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΒΓΙΕΘΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 67.81 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

10,64 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000009160 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΒΓΙΕΘΙ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 67,81 Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - 
Δ.E Κερατέας 

40,69 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000009160 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΒΓΙΕΘΙ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 67,81 Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - 
Δ.E Κερατέας 

97,65 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 216,54€ 
 

29.  Με την υπ’αρ. πρωτ. 15304/23-08-2019 αίτηση του, ο Κος Μ. Β. του Κ.  αιτείται την διαγραφή των 

2/3 & 3/3 Δόσεων που αφορά την χρηματική προκαταβολή λόγω επέκτασης Σ.Π. στον οικισμό 

ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ, λόγω μη ολοκλήρωσης των μελετών και επίσης επειδή αυτή η εισφορά ήταν 

προαιρετική. Η υπηρεσία προτείνει ,όπως προκύπτει από Α) την Νο 80/2004 απόφαση Δ.Σ. που 

φαίνεται ότι η καταβολή των δόσεων ήταν προαιρετική και λανθασμένα βεβαιώθηκαν και Β)  το ΦΕΚ 

204/Β/04-02-2004 αριθμ. 5494/παρ. 5 ‘’Ο οικείος Ο.Τ.Α. πρέπει να ακυρώσει σχετικές βεβαιώσεις 

είσπραξης στην περίπτωση α. Μη τήρησης (18) μηνών της παρούσας και δ. Μη ολοκλήρωσης των 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 146 από 193 

ανατεθεισών μελετών…’’ την διαγραφή των βεβαιωμένων Β’ & Γ’ δόσεων που αφορούν εισφορά λόγω 

επέκτασης Σ.Π. στην περιοχή ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ πλέον προσαυξήσεων.  

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

  ΑΡ.ΒΕΒ      ΗΜ. ΒΕΒ                                 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

129 10-Μαϊ-10 
ΕΙΣΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Σ.Π. ΟΙΚ. ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ  ΑΡ. 
ΔΙΚ.217 ΚΩΔ.0103043 2/3 ΔΟΣΗ 140,00 

129 10-Μαϊ-10 
ΕΙΣΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Σ.Π. ΟΙΚ. ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ  ΑΡ. 
ΔΙΚ.217 ΚΩΔ.0103043 3/3 ΔΟΣΗ 140,00 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 280,00€ 
 

30. Με την υπ’αρ. πρωτ. 15412/27-08-2019 αίτηση του ο κ. Π. Κ. του Α., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων για τα έτη 2004-2010 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4495/17 και 

ηλεκτροδότησής του με Νο παροχής 16414944. Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για τα έτη 2004-2010 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου 

με τον Ν.4495/17. 

Να γίνει διαγραφή ποσού : 

   ΑΡ.ΒΕΒ  ΗΜ. ΒΕΒ                                              ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

263 04-Αυγ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ :115 ΤΜ 
ΠΑΛΑΙΟΤ:1999 Τ.K:2004 117,30 

264 04-Αυγ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ :115 ΤΜ 
ΠΑΛΑΙΟΤ:1999 T.A.Π: 2004 21,54 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:115 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1999  Τ.K:2005 120,75 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:115 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1999  Τ.K:2006 125,35 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:115 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1999  Τ.K:2007 125,35 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:115 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1999  Τ.K:2008 143,75 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:115 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1999  Τ.K:2009 143,75 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:115 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1999 Τ.A.Π:2005 21,54 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:115 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1999 Τ.A.Π:2006 21,54 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:115 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1999 Τ.A.Π:2007 21,54 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:115 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1999 Τ.A.Π:2008 22,22 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ-ΧΑΡΒΑΛΟ ΚΤΙΣΜΑ:115 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1999 Τ.A.Π:2009 22,22 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000007267 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 115 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 20,83 

675 09-Αυγ-11 Δημ. Τέλος 0000007267 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  
- ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 115 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 165,60 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 1.093,28€ 
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31. Με την υπ’αρ. πρωτ. 15441/27-08-2019 αίτηση του ο κ. Π. Ν. του Κ., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ για τα έτη 2009-2014 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4495/17 και 

ηλεκτροδότησής του με Νο παροχής 16417675. Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για τα έτη 2009-2014 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου 

με τον Ν.4495/17. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

 ΑΡ.ΒΕΒ        ΗΜ. ΒΕΒ                                       ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                              ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

80 29-Μαρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ ΚΤΙΣΜΑ 78ΤΜ  (ΠΑΛ. 5/2007) ΤΕΛΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009 97,50 

81 29-Μαρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ ΚΤΙΣΜΑ 78ΤΜ  (ΠΑΛ. 5/2007) ΤΑΠ 
2009 16,95 

955 26-Οκτ-11 
Δημ. Τέλος 0000008502 ΚΤΙΣΜΑ - ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 78 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

112,32 

961 26-Οκτ-11 ΤΑΠ 0000008502 ΚΤΙΣΜΑ - ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 78 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 16,95 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000008502 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 78 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

112,32 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000008502 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 78 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

112,32 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000008502 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 78 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

16,95 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000008502 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 78 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

16,95 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000008502 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 78 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

15,07 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000008502 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 78 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

15,07 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000008502 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 78 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

112,32 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000008502 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 78 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

112,32 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 757,04€ 
 
 

32.  Με την υπ’αρ. πρωτ. 10628/24-06-2019 αίτηση του, ο Κος Κ. Γ. του Ν. αιτείται την διαγραφή των 

2/3 & 3/3 Δόσεων που αφορά την χρηματική προκαταβολή λόγω επέκτασης Σ.Π. στον οικισμό 

ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ, λόγω μη ολοκλήρωσης των μελετών και επίσης επειδή αυτή η εισφορά ήταν προαιρετική. 

Η υπηρεσία προτείνει, όπως προκύπτει από Α) την Νο 80/2004 απόφαση Δ.Σ. που φαίνεται ότι η 

καταβολή των δόσεων ήταν προαιρετική και λανθασμένα βεβαιώθηκαν και Β)  το ΦΕΚ 204/Β/04-02-



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 148 από 193 

2004 αριθμ. 5494/παρ. 5 ‘’Ο οικείος Ο.Τ.Α. πρέπει να ακυρώσει σχετικές βεβαιώσεις είσπραξης στην 

περίπτωση α. Μη τήρησης (18) μηνών της παρούσας και δ. Μη ολοκλήρωσης των ανατεθεισών 

μελετών…’’ την διαγραφή των βεβαιωμένων Β’ & Γ’ δόσεων που αφορούν εισφορά λόγω επέκτασης 

Σ.Π. στην περιοχή ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ πλέον προσαυξήσεων.  

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

   ΑΡ.ΒΕΒ     ΗΜ. ΒΕΒ                                             ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

22 04-Μαρ-05 
Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Περιγιάλι (03) ΑΡ. ΔΙΚ. 
0266 Β΄ΔΟΣΗ 70,00 

22 04-Μαρ-05 
Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Περιγιάλι (03) ΑΡ. ΔΙΚ. 
0266 Γ΄ΔΟΣΗ 70,00 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 140,00€ 
 

33. Με την υπ’αρ. πρωτ. 15476/28-08-2019 αίτηση του ο κ. Ν. Α. του Σ., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ  για το έτος 2013 καθώς και να μην Βεβαιωθούν πάλι Δ.Τ.-ΤΑΠ για τα επόμενα 

έτη, διότι στο αγροτεμάχιο στην περιοχή ΒΓΙΕΘΙ ΔΕΝ υπάρχει κτίσμα. Όπως φαίνεται και από τα Ε-9 

που έχει καταθέσει. Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον 

προσαυξήσεων για το έτος 2013 λόγω της ΜΗ ύπαρξης κτίσματος καθώς και να μην βεβαιωθεί για τα 

επόμενα έτη Δ.Τ. & ΤΑΠ. 

  Να γίνει διαγραφή ποσού: 

ΑΡ.ΒΕΒ          ΗΜ. ΒΕΒ                                        ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

205 10-Μαρ-15 

Δημ. Τέλος 0000008880 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΒΓΙΕΘΙ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 24 Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E 
Κερατέας 19,56 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 19,56€ 
 

34. Με την υπ’αρ. πρωτ. 15564/29-08-2019 αίτηση του ο κ. Ν. Κ. του Π., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ για τα έτη 2004-2014 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4495/17. 

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για τα έτη 

2004-2014 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4495/17. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

 ΑΡ.ΒΕΒ          ΗΜ. ΒΕΒ                                           ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

263 04-Αυγ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ :132 ΤΜ ΠΑΛΑΙΟΤ:2003 
Τ.K:2004 134,64 

264 04-Αυγ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ :132 ΤΜ 
ΠΑΛΑΙΟΤ:2003T.A.Π: 2004 27,82 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:132 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2003  Τ.K:2005 138,60 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:132 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2003  Τ.K:2006 143,88 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:132 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2003  Τ.K:2007 143,88 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:132 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2003  Τ.K:2008 165,00 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:132 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2003  Τ.K:2009 165,00 
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118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:132 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2003 Τ.A.Π:2005 27,82 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:132 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2003 Τ.A.Π:2006 27,82 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:132 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2003 Τ.A.Π:2007 27,82 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:132 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2003 Τ.A.Π:2008 28,69 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:132 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2003 Τ.A.Π:2009 28,69 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000007211 ΚΤΙΣΜΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 132 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 25,50 

675 09-Αυγ-11 
Δημ. Τέλος 0000007211 ΚΤΙΣΜΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 132 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

190,08 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007211 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 132 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

190,08 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007211 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 132 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

190,08 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007211 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 132 m2 
- Ετος 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

25,50 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007211 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 132 m2 
- Ετος 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

25,50 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007211 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 132 m2 
- Ετος 2013 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

25,50 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007211 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 132 m2 
- Ετος 2014 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

23,91 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007211 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 132 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

190,08 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007211 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 132 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

190,08 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 2.135,97€ 
 
 

35. Με την υπ’αρ. πρωτ. 15620/29-08-2019 αίτηση της η κ. Ν. Μ. του Α., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 2011 έως 12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 06/09/2007 

σύμφωνα και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ και αρ. παροχής 16408602. Η Υπηρεσία προτείνει την 

διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 01/2011 έως 12/2014 λόγω 

ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 06/09/2007 με Νο παροχής 16408602. 

 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 
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 ΑΡ.ΒΕΒ         ΗΜ. ΒΕΒ                                                 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000008448 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 37 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

53,28 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000008448 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 37 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

53,28 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000008448 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 37 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

7,15 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000008448 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 37 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

6,70 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000008448 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 37 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

6,70 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000008448 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 37 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

6,70 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000008448 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 37 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2013 - Δ.E Κερατέας 

53,28 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000008448 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 37 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2014 - Δ.E Κερατέας 

53,28 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 240,37€ 
 

36. Με την υπ’αρ. πρωτ. 15836/02-09-2019 αίτηση της η κ. Μ. Μ. του Α., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 10/2005 έως 12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 

13/10/2005 σύμφωνα και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ και αρ. παροχής 16408972 Η Υπηρεσία 

προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 10/2005 έως 

12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 13/10/2005 με Νο παροχής 16408972. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

ΑΡ.ΒΕΒ           ΗΜ. ΒΕΒ                                         ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΛΑΚΑ ΚΑΚΗ ΘΑΛ. ΚΤΙΣΜΑ:212 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997  Τ.K:2005 55,65 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΛΑΚΑ ΚΑΚΗ ΘΑΛ. ΚΤΙΣΜΑ:212 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997  Τ.K:2006 231,08 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΛΑΚΑ ΚΑΚΗ ΘΑΛ. ΚΤΙΣΜΑ:212 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997  Τ.K:2007 231,08 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΛΑΚΑ ΚΑΚΗ ΘΑΛ. ΚΤΙΣΜΑ:212 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997  Τ.K:2008 265,00 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΛΑΚΑ ΚΑΚΗ ΘΑΛ. ΚΤΙΣΜΑ:212 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997  Τ.K:2009 265,00 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΛΑΚΑ ΚΑΚΗ ΘΑΛ. ΚΤΙΣΜΑ:212 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997 Τ.A.Π:2005 9,92 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΛΑΚΑ ΚΑΚΗ ΘΑΛ. ΚΤΙΣΜΑ:212 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997 Τ.A.Π:2006 39,71 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΛΑΚΑ ΚΑΚΗ ΘΑΛ. ΚΤΙΣΜΑ:212 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997 Τ.A.Π:2007 39,71 
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118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΛΑΚΑ ΚΑΚΗ ΘΑΛ. ΚΤΙΣΜΑ:212 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997 Τ.A.Π:2008 40,96 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΛΑΚΑ ΚΑΚΗ ΘΑΛ. ΚΤΙΣΜΑ:212 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997 Τ.A.Π:2009 40,96 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000007154 ΚΤΙΣΜΑ - ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 212 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 38,40 

675 09-Αυγ-11 
Δημ. Τέλος 0000007154 ΚΤΙΣΜΑ - ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 212 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

305,28 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007154 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΚΑΚΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 212 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

305,28 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007154 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΚΑΚΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 212 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

305,28 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007154 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 212 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

38,40 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007154 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 212 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

38,40 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007154 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 212 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

35,84 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007154 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 212 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

35,84 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007154 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΚΑΚΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 212 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2013 - Δ.E Κερατέας 

305,28 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007154 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΚΑΚΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 212 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2014 - Δ.E Κερατέας 

305,28 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 2.932,35€ 
 

37. Με την υπ’αρ. πρωτ. 15785/02-09-2019 αίτηση της η κ. Π. Μ. του Α.,  αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 2006 έως 12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 11/11/2005 

σύμφωνα και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ και αρ. παροχής 16410507. Η Υπηρεσία προτείνει την 

διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 01/2006 έως 12/2014 λόγω 

ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 11/11/2005 με Νο παροχής 16410507. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

         ΑΡ.ΒΕΒ  ΗΜ. ΒΕΒ              ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

966 27-Οκτ-11 ΚΤΙΣΜΑ : 20TM ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΠΑΛ:2003 TΑΠ:2009 4,35 

967 27-Οκτ-11 ΚΤΙΣΜΑ : 20TM ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΠΑΛ:2003 TK:2009 25,00 

968 27-Οκτ-11 ΚΤΙΣΜΑ : 20TM ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΠΑΛ:2003 TK:2008 25,00 

969 27-Οκτ-11 ΚΤΙΣΜΑ : 20TM ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΠΑΛ:2003 TK:2007 21,80 

970 27-Οκτ-11 ΚΤΙΣΜΑ : 20TM ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΠΑΛ:2003 TK:2006 21,80 
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971 27-Οκτ-11 ΚΤΙΣΜΑ : 20TM ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΠΑΛ:2003 TΑΠ:2007 4,21 

972 27-Οκτ-11 ΚΤΙΣΜΑ : 20TM ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΠΑΛ:2003 TΑΠ:2008 4,35 

973 27-Οκτ-11 ΚΤΙΣΜΑ : 20TM ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΠΑΛ:2003 TΑΠ:2006 4,21 

329 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000009080 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  
- ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 20 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

28,80 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000009080 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  
- ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 20 Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

28,80 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000009080 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  
- ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 20 Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

28,80 

334 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000009080 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 20 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

3,86 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000009080 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 20 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

3,86 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000009080 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 20 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

3,86 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000009080 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 20 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

3,86 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000009080 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 20 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

3,62 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000009080 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  
- ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 20 Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E 
Κερατέας 

28,80 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000009080 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  
- ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 20 Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E 
Κερατέας 

28,80 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 273,78€ 
 

38. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 16020/04-09-2019 αίτηση του ο κ. Π. Γ. του Ν., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ για τα έτη 2012-2014 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4178/13. Η 

Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για τα έτη 2012-

2014 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4178/13. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

 ΑΡ.ΒΕΒ     ΗΜ. ΒΕΒ                                                ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000008312 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 99 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

87,56 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000008312 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 99 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

19,13 
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336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000008312 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 99 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

19,13 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000008312 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 99 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

19,13 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000008312 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 99 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

19,13 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000008312 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 99 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2013 - Δ.E Κερατέας 

142,56 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000008312 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 99 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2014 - Δ.E Κερατέας 

142,56 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 449,20€ 
 

39. Με την υπ’αρ. πρωτ. 16044/04-09-2019 αίτηση της η κ. Γ. Π. του Α. αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ για τα έτη 2003-2014 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4178/13 . Η 

Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για τα έτη 2003-

2014 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4178/13. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

 ΑΡ.ΒΕΒ         ΗΜ. ΒΕΒ                                              ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

228 15-Οκτ-07 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000150 25 -  = 25 
ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ Τ.Κ.Φ.   ΑΠΟ 2003 ΕΩΣ 2006 12,11 

229 15-Οκτ-07 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000150 25 -  = 25 
ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ Τ.Α.Π.   ΑΠΟ 2003 ΕΩΣ 2006 18,73 

230 26-Αυγ-08 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000150 25 -  = 25 
ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ Τ.Κ.Φ.   2007 27,25 

231 26-Αυγ-08 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000150 25 -  = 25 
ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ Τ.Α.Π.   2007 4,68 

211 03-Ιουλ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000150 25 -  = 25 
ΤΜ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   2008 31,25 

212 03-Ιουλ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000150 25 -  = 25 
ΤΜ ΤΑΠ 2008 4,53 

80 29-Μαρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000150 25 -  = 25 
ΤΜ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   2009 31,25 

81 29-Μαρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000150 25 -  = 25 
ΤΜ ΤΑΠ 2009 4,53 

955 26-Οκτ-11 Δημ. Τέλος 0000007865 ΚΤΙΣΜΑ - ΤΟΜΕΑΣ Α  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - 
ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 25 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 36,00 

961 26-Οκτ-11 ΤΑΠ 0000007865 ΚΤΙΣΜΑ - ΤΟΜΕΑΣ Α  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 25 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 4,53 

200 10-Μαρ-15 
ΔΤ 0000007865 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 160 Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.E. 
Κερατέας 

230,40 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007865 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 160 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

25,12 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 154 από 193 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007865 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 160 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

25,12 

203 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007865 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 160 m2 - Ετος 2011 (Μήνας 
από 10 εως 12) - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

6,28 

204 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007865 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 160 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

25,12 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007865 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ 
ΕΝΝΙΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 160 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2013 - Δ.E Κερατέας 

230,40 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007865 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ 
ΕΝΝΙΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 160 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2014 - Δ.E Κερατέας 

230,40 

207 10-Μαρ-15 
ΔΤ 0000007865 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 160 Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.E. 
Κερατέας 

57,60 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 1.005,30€ 
 
 

40. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 16013/04-09-2019 αίτηση της η κ. Μ. Α. αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ για τον θανόντα σύζυγό της Μ. Ε. του Γ. για τα έτη 2010-2014 λόγω 

τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4178/13. Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων 

Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για τα έτη 2010-2014 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με τον 

Ν.4178/13. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

  ΑΡ.ΒΕΒ       ΗΜ. ΒΕΒ                                             ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000007097 ΚΤΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΚΑΣ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  
- 100 % - 50 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7,85 

675 09-Αυγ-11 Δημ. Τέλος 0000007097 ΚΤΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΚΑΣ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - 
ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 50 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 72,00 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007097 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΧΑΡΑΚΑΣ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 50 Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

72,00 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007097 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΧΑΡΑΚΑΣ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 50 Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

72,00 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007097 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΧΑΡΑΚΑΣ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 50 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

7,85 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007097 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΧΑΡΑΚΑΣ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 50 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

7,85 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007097 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΧΑΡΑΚΑΣ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 50 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

7,85 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007097 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΧΑΡΑΚΑΣ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 50 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

7,25 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 155 από 193 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007097 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΧΑΡΑΚΑΣ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 50 Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E 
Κερατέας 

72,00 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007097 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΧΑΡΑΚΑΣ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 50 Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E 
Κερατέας 

72,00 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 398,65€ 
 

41. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 16086/05-09-2019 αίτηση Του ο κ. Κ. Π. του Α. αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ για το έτος 2014 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4178/13. Η 

Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για το έτος 2014 

λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4178/13. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

ΑΡ.ΒΕΒ         ΗΜ. ΒΕΒ                                          ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000009795 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - Γ΄ ΛΙΜΑΝΑΚΙ 
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 284 m2 - Ετος 
2014 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

3,61 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000009795 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - Γ΄ 
ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 
284 Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

24,24 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 27,85€ 
 

42. Με την υπ’αρ. πρωτ. 16130/05-09-2019 αίτηση Του ο κ. Κ. Ν. του Α. αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ για τα έτη 2013 - 2014 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4178/13. 

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για το έτη 

2013 -2014 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4178/13. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 
   ΑΡ.ΒΕΒ   ΗΜ. ΒΕΒ                                                  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000009841 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΒΓΙΕΘΙ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 129,77 Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - 
Δ.E Κερατέας 

38,93 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000009841 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΒΓΙΕΘΙ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 129,77 Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - 
Δ.E Κερατέας 

93,44 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 132,37€ 
 

43. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 16170/06-09-2019 αίτηση του ο κ. K. E. του P., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 06/2013 έως 31/12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 

17/06/2013 σύμφωνα και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ με αρ. παροχής 16414950.  

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 

06/2013 έως 12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης με Νο παροχής 1641495 και εξόφλησης των 

προηγούμενων ετών. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 
         ΑΡ.ΒΕΒ  ΗΜ. ΒΕΒ              ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 156 από 193 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000008884 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΖΑΡΔΑΒΙΛΛΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 24 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

2,32 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000008884 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΖΑΡΔΑΒΙΛΛΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 24 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

4,64 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000008884 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΤΖΑΡΔΑΒΙΛΛΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 24 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

17,28 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000008884 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΤΖΑΡΔΑΒΙΛΛΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 24 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

34,56 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 58,80€ 
 
44. Με την υπ’αρ. πρωτ. 16223/06-09-2019 αίτηση του ο κ. Χ. Γ. του Ε. αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ για τα έτη 2011-2014 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4178/13 και 

ηλεκτροδότησής του στις 15/01/2013. Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. κ 

ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για τα έτη 2001-2014 2014 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με τον 

Ν.4178/13. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

ΑΡ.ΒΕΒ       ΗΜ. ΒΕΒ                                              ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

200 10-Μαρ-15 
ΔΤ 0000008522 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΙΡΣΙΛΙΜΕΣ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 52 Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.E. 
Κερατέας 

74,88 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000008522 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΙΡΣΙΛΙΜΕΣ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 52 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

11,30 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000008522 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΙΡΣΙΛΙΜΕΣ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 52 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

11,30 

203 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000008522 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΙΡΣΙΛΙΜΕΣ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 52 m2 - Ετος 2011 (Μήνας 
από 10 εως 12) - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

2,83 

204 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000008522 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΙΡΣΙΛΙΜΕΣ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 52 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

11,30 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000008522 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΠΙΡΣΙΛΙΜΕΣ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 52 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

74,88 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000008522 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΠΙΡΣΙΛΙΜΕΣ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 52 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

74,88 

207 10-Μαρ-15 
ΔΤ 0000008522 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΙΡΣΙΛΙΜΕΣ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 52 Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.E. 
Κερατέας 

18,72 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 280,09€ 
 
45. Με την υπ’αρ. πρωτ. 16352/09-09-2019 αίτηση της η κ. Κ. Α. του Λ., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων ΤΕΛΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ για τα έτη 2016-2017-2018 λόγω λανθασμένης χρέωσης, διότι ο 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 157 από 193 

χώρος του καταστήματος που έχει χρεωθεί όπως φαίνεται και από τις επισυναπτόμενες φωτογραφίες 

είναι ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ Και όχι ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ.    

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων ΤΕΛΩΝ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ για τα έτη 2016-2017-2018, διότι χρέωση ΤΕΛΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ προβλέπει ο νόμος 

για τους ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ και ΟΧΙ τους ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

         ΑΡ.ΒΕΒ  ΗΜ. ΒΕΒ              ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ     

774 30-Σεπ-16 ΤΕΛΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (102 ΤΜ  Χ 12 €) 1.224,00 

519 18-Σεπ-17 ΤΕΛΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (102ΤΜ) 1.224,00 

120 11-Ιουλ-19 ΤΕΛΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ( 102 ΤΜ ) 1.224,00 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 3.672,00€ 
 

46. Με την υπ’αρ. πρωτ. 16294/09-09-2019 αίτηση της η κ. Ν. Β. του Π., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ για τα έτη 2004 έως 31/12/2014 λόγω λανθασμένης χρέωσης ,διότι το 

ακίνητο όπως φαίνεται και από τις επισυναπτόμενες φωτογραφίες είναι ΗΜΙΤΕΛΕΣ, με αποτέλεσμα 

να μην είναι δυνατό να ΚΑΤΟΙΚΗΘΕΙ και κατά συνέπεια την ΜΗ χρέωση του με Δ.Τ. & ΤΑΠ ως ΜΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ.   

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από το έτος 

2004 έως 12/2014 διότι το παραπάνω ακίνητο είναι ΗΜΙΤΕΛΕΣ & ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΣΙΜΟ. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

ΑΡ.ΒΕΒ      ΗΜ. ΒΕΒ                                                ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ     

263 04-Αυγ-09 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΦΟΒΟΛΕΣ-ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΤΙΣΜΑ :64 ΤΜ 
ΠΑΛΑΙΟΤ:1993 Τ.K:2004 65,28 

264 04-Αυγ-09 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΦΟΒΟΛΕΣ-ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΤΙΣΜΑ :64 ΤΜ 
ΠΑΛΑΙΟΤ:1993 T.A.Π: 2004 11,24 

117 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΦΟΒΟΛΕΣ-ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΤΙΣΜΑ:64 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993  Τ.K:2005 67,20 

117 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΦΟΒΟΛΕΣ-ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΤΙΣΜΑ:64 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993  Τ.K:2006 69,76 

117 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΦΟΒΟΛΕΣ-ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΤΙΣΜΑ:64 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993  Τ.K:2007 69,76 

117 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΦΟΒΟΛΕΣ-ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΤΙΣΜΑ:64 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993  Τ.K:2008 80,00 

117 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΦΟΒΟΛΕΣ-ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΤΙΣΜΑ:64 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993  Τ.K:2009 80,00 

118 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΦΟΒΟΛΕΣ-ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΤΙΣΜΑ:64 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993 Τ.A.Π:2005 11,24 

118 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΦΟΒΟΛΕΣ-ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΤΙΣΜΑ:64 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993 Τ.A.Π:2006 11,24 

118 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΦΟΒΟΛΕΣ-ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΤΙΣΜΑ:64 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993 Τ.A.Π:2007 11,24 

118 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΦΟΒΟΛΕΣ-ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΤΙΣΜΑ:64 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993 Τ.A.Π:2008 11,59 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 158 από 193 

118 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΦΟΒΟΛΕΣ-ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΤΙΣΜΑ:64 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993 Τ.A.Π:2009 11,59 

674 09-Αυγ-11 
ΤΑΠ 0000007212 ΚΤΙΣΜΑ - ΦΑΒΟΛΕΣ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 64 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 10,82 

675 09-Αυγ-11 
Δημ. Τέλος 0000007212 ΚΤΙΣΜΑ - ΦΑΒΟΛΕΣ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - 
ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 64 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 92,16 

330 02-Μαϊ-13 

Δημ. Τέλος 0000007212 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΦΑΒΟΛΕΣ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 64 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 92,16 

331 02-Μαϊ-13 

Δημ. Τέλος 0000007212 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΦΑΒΟΛΕΣ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 64 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 92,16 

335 02-Μαϊ-13 

ΤΑΠ 0000007212 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΦΑΒΟΛΕΣ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 64 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 10,82 

336 02-Μαϊ-13 

ΤΑΠ 0000007212 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΦΑΒΟΛΕΣ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 64 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 10,82 

201 10-Μαρ-15 

ΤΑΠ 0000007212 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΦΑΒΟΛΕΣ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 64 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 10,82 

202 10-Μαρ-15 

ΤΑΠ 0000007212 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΦΑΒΟΛΕΣ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 64 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 10,05 

205 10-Μαρ-15 

Δημ. Τέλος 0000007212 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΦΑΒΟΛΕΣ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 64 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2013 - Δ.E Κερατέας 92,16 

206 10-Μαρ-15 

Δημ. Τέλος 0000007212 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΦΑΒΟΛΕΣ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 64 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2014 - Δ.E Κερατέας 92,16 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 1.014,27€ 
 

47. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 16531/11-09-2019 αίτηση του ο κ. Τ. Α. του Ε., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 2007 έως 31/12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 12/2006 

σύμφωνα και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ με αρ. παροχής 16405112.  

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 

01/2007 έως 12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης με Νο παροχής 16405112 και Διακανονισμού των 

προηγούμενων ετών. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

ΑΡ.ΒΕΒ       ΗΜ. ΒΕΒ                                         ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΙΨΕΛΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:54 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987  
Τ.K:2007 58,86 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΙΨΕΛΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:54 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987  
Τ.K:2008 67,50 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΙΨΕΛΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:54 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987  
Τ.K:2009 67,50 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΙΨΕΛΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:54 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987 
Τ.A.Π:2007 8,85 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΙΨΕΛΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:54 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987 
Τ.A.Π:2008 9,13 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 159 από 193 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΙΨΕΛΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:54 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987 
Τ.A.Π:2009 9,13 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000007561 ΚΤΙΣΜΑ - ΔΙΨΕΛΙΖΑ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 54 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 8,48 

675 09-Αυγ-11 Δημ. Τέλος 0000007561 ΚΤΙΣΜΑ - ΔΙΨΕΛΙΖΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - 
ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 54 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 77,76 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007561 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΔΙΨΕΛΙΖΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 54 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

77,76 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007561 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΔΙΨΕΛΙΖΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 54 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

77,76 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007561 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΙΨΕΛΙΖΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 54 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

8,48 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007561 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΙΨΕΛΙΖΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 54 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

8,48 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007561 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΙΨΕΛΙΖΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 54 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

7,82 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007561 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΙΨΕΛΙΖΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 54 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

7,82 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007561 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΔΙΨΕΛΙΖΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 54 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2013 - Δ.E Κερατέας 

77,76 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007561 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΔΙΨΕΛΙΖΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 54 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2014 - Δ.E Κερατέας 

77,76 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 650,85€ 
 
 

48. Με την υπ’αρ. πρωτ. 16549/11-09-2019 αίτηση της η κ. Μ. Κ. του Β., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 08/2005 έως 31/12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 

27/07/2005 σύμφωνα και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ με αρ.παροχής 16408720.  

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 08/2005 

έως 12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης με Νο παροχής 16408720 και Διακανονισμού των προηγούμενων 

ετών. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 
   ΑΡ.ΒΕΒ       ΗΜ. ΒΕΒ                                                 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΛΑΧΩΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:118 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987  
Τ.K:2005 51,59 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΛΑΧΩΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:118 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987  
Τ.K:2006 128,62 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΛΑΧΩΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:118 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987  
Τ.K:2007 128,62 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΛΑΧΩΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:118 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987  
Τ.K:2008 147,50 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
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117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΛΑΧΩΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:118 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987  
Τ.K:2009 147,50 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΛΑΧΩΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:118 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987 
Τ.A.Π:2005 8,05 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΛΑΧΩΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:118 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987 
Τ.A.Π:2006 19,34 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΛΑΧΩΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:118 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987 
Τ.A.Π:2007 19,34 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΛΑΧΩΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:118 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987 
Τ.A.Π:2008 19,95 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΛΑΧΩΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:118 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987 
Τ.A.Π:2009 19,95 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000007062 ΚΤΙΣΜΑ - ΛΑΧΩΡΙ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  
- 100 % - 118 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 18,52 

675 09-Αυγ-11 Δημ. Τέλος 0000007062 ΚΤΙΣΜΑ - ΛΑΧΩΡΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - 
ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 118 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 169,92 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007062 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΛΑΧΩΡΙ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 118 Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

169,92 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007062 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΛΑΧΩΡΙ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 118 Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

169,92 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007062 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΛΑΧΩΡΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 118 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

18,52 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007062 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΛΑΧΩΡΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 118 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

18,52 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007062 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΛΑΧΩΡΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 118 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

17,10 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007062 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΛΑΧΩΡΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 118 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

17,10 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007062 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΛΑΧΩΡΙ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 118 Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E 
Κερατέας 

169,92 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007062 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΛΑΧΩΡΙ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 118 Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E 
Κερατέας 

169,92 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 1.629,82€ 
 

49. Με την υπ’αρ. πρωτ. 16564/11-09-2019 αίτηση του ο κ. Κ. Β. του Α., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 08/2005 έως 31/12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 

28/07/2005 σύμφωνα και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ με αρ. παροχής 16409815.  

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 08/2005 

έως 12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης με Νο παροχής 16409815 και Διακανονισμού των προηγούμενων 

ετών. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 
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   ΑΡ.ΒΕΒ       ΗΜ. ΒΕΒ                                   ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ ΚΤΙΣΜΑ:158 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988  Τ.K:2005 69,09 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ ΚΤΙΣΜΑ:158 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988  Τ.K:2006 172,22 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ ΚΤΙΣΜΑ:158 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988  Τ.K:2007 172,22 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ ΚΤΙΣΜΑ:158 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988  Τ.K:2008 197,50 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ ΚΤΙΣΜΑ:158 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988  Τ.K:2009 197,50 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ ΚΤΙΣΜΑ:158 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988 Τ.A.Π:2005 10,79 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ ΚΤΙΣΜΑ:158 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988 Τ.A.Π:2006 25,90 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ ΚΤΙΣΜΑ:158 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988 Τ.A.Π:2007 25,90 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ ΚΤΙΣΜΑ:158 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988 Τ.A.Π:2008 26,71 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ ΚΤΙΣΜΑ:158 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988 Τ.A.Π:2009 26,71 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000006932 ΚΤΙΣΜΑ - ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ   - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 158 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 24,80 

675 09-Αυγ-11 
Δημ. Τέλος 0000006932 ΚΤΙΣΜΑ - ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ   - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 158 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

227,52 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000006932 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ   - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 158 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

227,52 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000006932 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ   - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 158 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

227,52 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000006932 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ   - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 158 m2 
- Ετος 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

24,80 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000006932 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ   - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 158 m2 
- Ετος 2013 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

24,80 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000006932 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ   - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 158 m2 
- Ετος 2014 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

22,89 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000006932 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ   - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 158 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

227,52 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000006932 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ   - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 158 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

227,52 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 2.159,43€ 
 

50. Με την υπ’αρ. πρωτ. 16723/13-09-2019 αίτηση της η κ. Τ. Α. Π. του Κ., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ στο όνομα της θανούσης μητέρας της (Τ. Κ.) από 06/2005 έως 31/12/2014  



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 162 από 193 

λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 20/05/2005 σύμφωνα και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ με 

αρ. παροχής 16406342.  

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 06/2005 

έως 12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης με Νο παροχής 16406342 και Διακανονισμού των προηγούμενων 

ετών. 

 Να γίνει διαγραφή ποσού: 

ΑΡ.ΒΕΒ            ΗΜ. ΒΕΒ                                                ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:90 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990  
Τ.K:2005 55,12 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:90 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990  
Τ.K:2006 98,10 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:90 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990  
Τ.K:2007 98,10 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:90 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990  
Τ.K:2008 112,50 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:90 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990  
Τ.K:2009 112,50 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:90 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990 
Τ.A.Π:2005 8,60 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:90 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990 
Τ.A.Π:2006 14,75 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:90 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990 
Τ.A.Π:2007 14,75 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:90 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990 
Τ.A.Π:2008 15,21 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:90 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990 
Τ.A.Π:2009 15,21 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000007638 ΚΤΙΣΜΑ - ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 90 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 15,21 

675 09-Αυγ-11 Δημ. Τέλος 0000007638 ΚΤΙΣΜΑ - ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  
- ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 90 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 129,60 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007638 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 90 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

129,60 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007638 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 90 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

129,60 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007638 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 90 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

14,13 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007638 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 90 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

14,13 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007638 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 90 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

14,13 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007638 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 90 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

14,13 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 163 από 193 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007638 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 90 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

129,60 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007638 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 90 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

129,60 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 1.264,57€ 
 

51. Με την υπ’αρ. πρωτ. 16751/13-09-2019 αίτηση της η κ. Τ. Ο του Α., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 01/2003 έως 31/12/2014 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με 

Ν.4178/13 και ηλεκτροδότησης στις 15/10/2004 σύμφωνα και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ με αρ. 

παροχής 16405530.  

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 01/2003 

έως 12/2014 λόγω τακτοποίησης με Ν.4178/13 και ηλεκτροδότησης με Νο παροχής 16405530. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

ΑΡ.ΒΕΒ           ΗΜ. ΒΕΒ                                           ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

340 25-Νοε-08 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΟΚΡΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:110 ΤΜ ΠΑΛΑΙΟΤ:1990 
Τ.Κ.Φ.:2003 107,80 

341 25-Νοε-08 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΟΚΡΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:110 ΤΜ ΠΑΛΑΙΟΤ:1990 
Τ.Α.Π.:2003 18,03 

263 04-Αυγ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΟΚΡΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ :110 ΤΜ ΠΑΛΑΙΟΤ:1990 
Τ.K:2004 112,20 

264 04-Αυγ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΟΚΡΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ :110 ΤΜ ΠΑΛΑΙΟΤ:1990 T.A.Π: 
2004 18,03 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΟΚΡΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:110 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990  
Τ.K:2005 115,50 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΟΚΡΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:110 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990  
Τ.K:2006 119,90 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΟΚΡΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:110 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990  
Τ.K:2007 119,90 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΟΚΡΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:110 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990  
Τ.K:2008 137,50 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΟΚΡΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:110 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990  
Τ.K:2009 137,50 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΟΚΡΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:110 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990 
Τ.A.Π:2005 18,03 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΟΚΡΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:110 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990 
Τ.A.Π:2006 18,03 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΟΚΡΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:110 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990 
Τ.A.Π:2007 18,03 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΟΚΡΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:110 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990 
Τ.A.Π:2008 18,60 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΟΚΡΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:110 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990 
Τ.A.Π:2009 18,60 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000007613 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΟΚΡΙΖΑ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 110 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 18,60 

675 09-Αυγ-11 Δημ. Τέλος 0000007613 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΟΚΡΙΖΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - 
ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 110 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 158,40 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 164 από 193 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007613 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΟΚΡΙΖΑ  
- ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 110 Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

158,40 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007613 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΟΚΡΙΖΑ  
- ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 110 Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

158,40 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007613 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΟΚΡΙΖΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 110 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

17,27 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007613 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΟΚΡΙΖΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 110 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

17,27 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007613 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΟΚΡΙΖΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 110 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

17,27 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007613 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΟΚΡΙΖΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 110 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

17,27 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007613 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΟΚΡΙΖΑ  
- ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 110 Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E 
Κερατέας 

158,40 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007613 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΟΚΡΙΖΑ  
- ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 110 Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E 
Κερατέας 

158,40 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 1.857,33€ 
 

52. Με την υπ’αρ. πρωτ. 16811/13-09-2019 αίτηση του ο κ. Μ. Α. του Ε., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 07/2008 έως 31/12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 

20/06/2008 σύμφωνα και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ με αρ.παροχής 16412171.  

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 07/2008 

έως 12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης με Νο παροχής 16412171. 

 Να γίνει διαγραφή ποσού: 

ΑΡ.ΒΕΒ         ΗΜ. ΒΕΒ                                                ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:15 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:  Τ.K:2008 9,37 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:15 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:  Τ.K:2009 18,75 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:15 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ: 
Τ.A.Π:2008 1,08 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:15 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ: 
Τ.A.Π:2009 2,17 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000007143 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 15 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 3,26 

675 09-Αυγ-11 Δημ. Τέλος 0000007143 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - 
ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 15 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 21,60 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007143 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  
- ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 15 Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

21,60 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007143 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  
- ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 15 Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

21,60 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 165 από 193 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007143 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 15 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

3,26 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007143 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 15 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

3,26 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007143 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 15 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

3,26 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007143 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 15 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

2,90 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007143 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  
- ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 15 Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E 
Κερατέας 

21,60 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007143 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  
- ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 15 Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E 
Κερατέας 

21,60 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 155,31€ 
 

53. Με την υπ’αρ. πρωτ. 16869/16-09-2019 αίτηση της η κ. Β. Σ. του Π. αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ για τα έτη 2005-2014 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4178/13. Η 

Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για τα έτη 2005-

2014 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4178/13. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

 

ΑΡ.ΒΕΒ          ΗΜ. ΒΕΒ                                              ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

117 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΗΤΡΟΠΗΣΙ ΚΤΙΣΜΑ:23 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989  
Τ.K:2005 24,15 

117 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΗΤΡΟΠΗΣΙ ΚΤΙΣΜΑ:23 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989  
Τ.K:2006 25,07 

117 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΗΤΡΟΠΗΣΙ ΚΤΙΣΜΑ:23 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989  
Τ.K:2007 25,07 

117 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΗΤΡΟΠΗΣΙ ΚΤΙΣΜΑ:23 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989  
Τ.K:2008 28,75 

117 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΗΤΡΟΠΗΣΙ ΚΤΙΣΜΑ:23 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989  
Τ.K:2009 28,75 

118 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΗΤΡΟΠΗΣΙ ΚΤΙΣΜΑ:23 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989 
Τ.A.Π:2005 3,77 

118 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΗΤΡΟΠΗΣΙ ΚΤΙΣΜΑ:23 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989 
Τ.A.Π:2006 3,77 

118 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΗΤΡΟΠΗΣΙ ΚΤΙΣΜΑ:23 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989 
Τ.A.Π:2007 3,77 

118 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΗΤΡΟΠΗΣΙ ΚΤΙΣΜΑ:23 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989 
Τ.A.Π:2008 3,89 

118 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΗΤΡΟΠΗΣΙ ΚΤΙΣΜΑ:23 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989 
Τ.A.Π:2009 3,89 

674 09-Αυγ-11 
ΤΑΠ 0000006576 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΗΤΡΟΠΗΣΙ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 23 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 3,61 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 166 από 193 

675 09-Αυγ-11 
Δημ. Τέλος 0000006576 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΗΤΡΟΠΗΣΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  
- ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 23 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 33,12 

330 02-Μαϊ-13 

Δημ. Τέλος 0000006576 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΗΤΡΟΠΗΣΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 23 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 33,12 

331 02-Μαϊ-13 

Δημ. Τέλος 0000006576 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΗΤΡΟΠΗΣΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 23 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 5,52 

335 02-Μαϊ-13 

ΤΑΠ 0000006576 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΗΤΡΟΠΗΣΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 23 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 3,61 

336 02-Μαϊ-13 

ΤΑΠ 0000006576 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΗΤΡΟΠΗΣΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 23 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 0,61 

202 10-Μαρ-15 

ΤΑΠ 0000006576 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΗΤΡΟΠΗΣΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 97.33 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 14,01 

206 10-Μαρ-15 

Δημ. Τέλος 0000006576 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΗΤΡΟΠΗΣΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 97,33 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 128,48 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 372,96€ 
 

54. Με την υπ’αρ. πρωτ. 16923/16-09-2019 αίτηση της η κ. Φ. Μ. του Ι., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 01/2005 έως 31/12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 

16/12/2004 σύμφωνα και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ με αρ. παροχής 16407095.  

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 01/2005 

έως 12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης με Νο παροχής 16407095. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 
ΑΡ.ΒΕΒ          ΗΜ. ΒΕΒ                                                   ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:17 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002  
Τ.K:2005 17,85 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:17 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002  
Τ.K:2006 18,53 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:17 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002  
Τ.K:2007 18,53 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:17 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002  
Τ.K:2008 21,25 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:17 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002  
Τ.K:2009 21,25 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:17 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002 
Τ.A.Π:2005 3,58 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:17 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002 
Τ.A.Π:2006 3,58 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:17 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002 
Τ.A.Π:2007 3,58 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:17 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002 
Τ.A.Π:2008 3,69 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:17 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002 
Τ.A.Π:2009 3,69 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000007646 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 17 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 3,28 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 167 από 193 

675 09-Αυγ-11 Δημ. Τέλος 0000007646 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - 
ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 17 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 24,48 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007646 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  
- ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 17 Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

24,48 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007646 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  
- ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 17 Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

24,48 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007646 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 17 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

3,28 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007646 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 17 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

3,28 

979 27-Οκτ-14 
ΥΔΡΕΥΣΗ-2014 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ   - 
Αρ.Υδρ: 020710 / Κωδ.Παρ: 16049 / Α.Α Διαδρ:  / Διαδρ: 
ΜΑΡΚΑΤΙ 

0,00 

979 27-Οκτ-14 
Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2014 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ   - Αρ.Υδρ: 020710 / Κωδ.Παρ: 16049 / Α.Α 
Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΜΑΡΚΑΤΙ 

0,00 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007646 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 17 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

3,08 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007646 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 17 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

3,08 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007646 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  
- ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 17 Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E 
Κερατέας 

24,48 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007646 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  
- ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 17 Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E 
Κερατέας 

24,48 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 253,93€ 
 

55. Με την υπ’αρ. πρωτ. 17041/17-09-2019 αίτηση της η κ. Δ. Γ. του Ν., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 06/2006 έως 31/12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 

22/05/2006 σύμφωνα και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ με αρ.παροχής 16410929.  

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 06/2006 

έως 12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης με Νο παροχής 16410929. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

         ΑΡ.ΒΕΒ  ΗΜ. ΒΕΒ              ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΕΘΙ-ΑΣΠΡΟΛΙΘΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:100 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990  Τ.K:2006 63,55 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΕΘΙ-ΑΣΠΡΟΛΙΘΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:100 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990  Τ.K:2007 109,00 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΕΘΙ-ΑΣΠΡΟΛΙΘΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:100 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990  Τ.K:2008 125,00 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΕΘΙ-ΑΣΠΡΟΛΙΘΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:100 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990  Τ.K:2009 125,00 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 168 από 193 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΕΘΙ-ΑΣΠΡΟΛΙΘΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:100 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990 Τ.A.Π:2006 9,56 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΕΘΙ-ΑΣΠΡΟΛΙΘΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:100 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990 Τ.A.Π:2007 16,39 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΕΘΙ-ΑΣΠΡΟΛΙΘΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:100 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990 Τ.A.Π:2008 16,91 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΡΕΘΙ-ΑΣΠΡΟΛΙΘΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:100 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1990 Τ.A.Π:2009 16,91 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000006690 ΚΤΙΣΜΑ - ΡΕΘΙ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 
100 % - 100 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 16,91 

675 09-Αυγ-11 Δημ. Τέλος 0000006690 ΚΤΙΣΜΑ - ΡΕΘΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - 
ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 100 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 144,00 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000006690 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΡΕΘΙ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 100 Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

144,00 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000006690 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΡΕΘΙ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 100 Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

144,00 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000006690 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΡΕΘΙ  - Οικ.Τετρ.  
- Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 100 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - 
Δ.Ε Κερατέας 

15,70 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000006690 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΡΕΘΙ  - Οικ.Τετρ.  
- Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 100 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - 
Δ.Ε Κερατέας 

15,70 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000006690 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΡΕΘΙ  - Οικ.Τετρ.  
- Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 100 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - 
Δ.Ε Κερατέας 

15,70 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000006690 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΡΕΘΙ  - Οικ.Τετρ.  
- Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 100 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - 
Δ.Ε Κερατέας 

15,70 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000006690 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΡΕΘΙ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 100 Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E 
Κερατέας 

144,00 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000006690 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΡΕΘΙ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 100 Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E 
Κερατέας 

144,00 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 1.282,03€ 
 

56. Με την υπ’αρ. πρωτ. 17237/20-09-2019 αίτηση της η κ. Τ. Ε. του Α., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ στο όνομα του θανόντος πατέρα της Τ. Α. του Π. από 12/2006 έως 

31/12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 21/11/2006 σύμφωνα και με την βεβαίωση της 

ΔΕΔΔΗΕ με αρ.παροχής 16409592.  

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 12/2006 

έως 12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης με Νο παροχής 16409592. 

 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 
ΑΡ.ΒΕΒ        ΗΜ. ΒΕΒ                                                      ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΜΑΡΕΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:75 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2000  
Τ.K:2006 6,73 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 169 από 193 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΜΑΡΕΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:75 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2000  
Τ.K:2007 81,75 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΜΑΡΕΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:75 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2000  
Τ.K:2008 93,75 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΜΑΡΕΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:75 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2000  
Τ.K:2009 93,75 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΜΑΡΕΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:75 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2000 
Τ.A.Π:2006 1,18 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΜΑΡΕΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:75 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2000 
Τ.A.Π:2007 14,05 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΜΑΡΕΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:75 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2000 
Τ.A.Π:2008 14,49 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΜΑΡΕΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:75 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2000 
Τ.A.Π:2009 14,49 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000007619 ΚΤΙΣΜΑ - ΚΑΜΑΡΙΖΑ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 75 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 14,49 

675 09-Αυγ-11 Δημ. Τέλος 0000007619 ΚΤΙΣΜΑ - ΚΑΜΑΡΙΖΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - 
ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 75 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 108,00 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007619 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΚΑΜΑΡΙΖΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 75 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

108,00 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007619 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΚΑΜΑΡΙΖΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 75 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

108,00 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007619 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΚΑΜΑΡΙΖΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 75 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

13,58 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007619 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΚΑΜΑΡΙΖΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 75 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

13,58 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007619 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΚΑΜΑΡΙΖΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 75 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

13,58 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007619 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΚΑΜΑΡΙΖΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 75 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

13,58 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007619 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΚΑΜΑΡΙΖΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 75 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2013 - Δ.E Κερατέας 

108,00 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007619 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΚΑΜΑΡΙΖΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 75 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2014 - Δ.E Κερατέας 

108,00 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 929,00€ 
 

57. Με την υπ’αρ. πρωτ. 24455/27-12-2017 αίτηση του ο κ. Σ. Σ. του Δ. αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 1996 έως 31/12/2014 διότι το ακίνητο είναι στην κατάσταση των 

τούβλων &  χωρίς ηλεκτρολογικές & υδραυλικές εγκαταστάσεις. Δηλαδή ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΣΙΜΟ όπως 

φαίνεται στις φωτογραφίες αλλά και από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του Μηχανικού που επισυνάπτω.  



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 170 από 193 

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 1996 

έως 12/2014 λόγω ότι το ακίνητο είναι ΗΜΙΤΕΛΕΣ και δεν έχει τις προϋποθέσεις για την χρέωση Δ.Τ. 

– ΤΑΠ. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

ΑΡ.ΒΕΒ          ΗΜ. ΒΕΒ                                               ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

434 09-Νοε-01 
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΟΜΕΑΣ 111A ΑΡ ΚΤΙΣΜ 1 ΑΡ. ΜΕΤΡ. 
1000847 55 - 0 = 55 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ Τ.Α.Π.-Τ.Κ.Φ. ΚΑΙ 
Φ.Η.Χ. ΑΠΟ 1996 ΕΩΣ 2000 

245,66 

240 03-Οκτ-03 
ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000847 55 - 0 = 
55 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ Τ.Α.Π.-Τ.Κ.Φ. ΚΑΙ Φ.Η.Χ. ΑΠΟ 
1996 ΕΩΣ 2000 

118,25 

228 15-Οκτ-07 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000847 55 - 0 = 
55 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ Τ.Κ.Φ.   ΑΠΟ 2003 ΕΩΣ 2006 227,70 

229 15-Οκτ-07 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000847 55 - 0 = 
55 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ Τ.Α.Π.   ΑΠΟ 2003 ΕΩΣ 2006 41,21 

230 26-Αυγ-08 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000847 55 - 0 = 
55 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ Τ.Κ.Φ.   2007 59,95 

231 26-Αυγ-08 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000847 55 - 0 = 
55 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ Τ.Α.Π.   2007 10,30 

211 03-Ιουλ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000847 55 - 0 = 
55 ΤΜ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 68,75 

212 03-Ιουλ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000847 55 - 0 = 
55 ΤΜ ΤΑΠ 2008 9,96 

80 29-Μαρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000847 55 - 0 = 
55 ΤΜ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009 68,75 

81 29-Μαρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 1000847 55 - 0 = 
55 ΤΜ ΤΑΠ 2009 9,96 

955 26-Οκτ-11 Δημ. Τέλος 0000008143 ΚΤΙΣΜΑ - ΤΟΜΕΑΣ Α  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - 
ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 55 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 79,20 

961 26-Οκτ-11 ΤΑΠ 0000008143 ΚΤΙΣΜΑ - ΤΟΜΕΑΣ Α  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 55 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 9,96 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000008143 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ 
Α  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 55 Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

79,20 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000008143 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ 
Α  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 55 Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

79,20 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000008143 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ Α  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 55 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

9,30 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000008143 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ Α  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 55 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

9,30 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000008143 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ Α  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 55 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

9,30 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000008143 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ Α  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 55 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

9,30 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 171 από 193 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000008143 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ 
Α  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 55 Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - 
Δ.E Κερατέας 

79,20 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000008143 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ 
Α  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 55 Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - 
Δ.E Κερατέας 

79,20 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 1.303,65€ 
 

58. Με την υπ’αρ. πρωτ. 17581/23-09-2019 αίτηση της η κ. Π. Π. του Θ., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ για το έτος 2014 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 19/09/2010 

σύμφωνα και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ με αρ.παροχής 16406657.  

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ για το έτος 

2014 λόγω ηλεκτροδότησης το έτος 2010 με Νο παροχής 16406657. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

         ΑΡ.ΒΕΒ  ΗΜ. ΒΕΒ              ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000009281 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 33 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

4,78 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000009281 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 33 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2014 - Δ.E Κερατέας 

47,52 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 52,30€ 
59. Με την υπ’αρ. πρωτ. 17707/27-09-2019 αίτηση της η κ. Τ. Μ. του Ν., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ για τα έτη 06/2004 έως 12/2009 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 

22/05/2004 σύμφωνα και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ με αρ. παροχής 16405837.  

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ για τα έτη 

06/2004 έως 12/2009 λόγω ηλεκτροδότησης στις 22/05/2004 με Νο παροχής 16405837. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

         ΑΡ.ΒΕΒ  ΗΜ. ΒΕΒ              ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

263 04-Αυγ-09 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΤΙΣΜΑ :101 ΤΜ ΠΑΛΑΙΟΤ:1989 
Τ.K:2004 52,30 

264 04-Αυγ-09 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΤΙΣΜΑ :101 ΤΜ ΠΑΛΑΙΟΤ:1989 
T.A.Π: 2004 9,65 

117 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΤΙΣΜΑ:101 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989  Τ.K:2005 106,05 

117 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΤΙΣΜΑ:101 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989  Τ.K:2006 110,09 

117 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΤΙΣΜΑ:101 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989  Τ.K:2007 110,09 

117 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΤΙΣΜΑ:101 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989  Τ.K:2008 126,25 

117 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΤΙΣΜΑ:101 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989  Τ.K:2009 126,25 

118 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΤΙΣΜΑ:101 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989 Τ.A.Π:2005 16,55 

118 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΤΙΣΜΑ:101 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989 Τ.A.Π:2006 16,55 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 172 από 193 

118 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΤΙΣΜΑ:101 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989 Τ.A.Π:2007 16,55 

118 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΤΙΣΜΑ:101 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989 Τ.A.Π:2008 17,07 

118 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΤΙΣΜΑ:101 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989 Τ.A.Π:2009 17,07 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 724,47€ 
 

60. Με την υπ’αρ. πρωτ. 18300/07-10-2019 αίτηση του ο κ. Τ. Σ. του Γ. αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ για τα έτη 2005-2010 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4178/13, (Η 

τακτοποίηση έγινε στο όνομα της συζύγου Λ. Σ. που ανήκει το ακίνητο). Η Υπηρεσία προτείνει την 

διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για τα έτη 2005-2010 λόγω 

τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4178/13. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

ΑΡ.ΒΕΒ        ΗΜ. ΒΕΒ                                             ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

285 20-Οκτ-08 ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΛΙΑΚΟΥΚΙΑ ΚΤΙΣΜΑ 92ΤΜ ΒΑΣΕΙ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Τέλη καθαριότητας από 2005 έως 2007 187,07 

286 20-Οκτ-08 ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΛΙΑΚΟΥΚΙΑ ΚΤΙΣΜΑ 92ΤΜ ΒΑΣΕΙ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΑΠ  από 2005 έως 2007 58,16 

211 03-Ιουλ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΛΙΑΚΟΥΚΙΑ ΚΤΙΣΜΑ 92ΤΜ ΒΑΣΕΙ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 115,00 

212 03-Ιουλ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΛΙΑΚΟΥΚΙΑ ΚΤΙΣΜΑ 92ΤΜ ΒΑΣΕΙ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΑΠ 2008 20,00 

80 29-Μαρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΛΙΑΚΟΥΚΙΑ ΚΤΙΣΜΑ 92ΤΜ  ΤΕΛΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009 115,00 

81 29-Μαρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΛΙΑΚΟΥΚΙΑ ΚΤΙΣΜΑ 92ΤΜ  ΤΑΠ 2009 20,00 

955 26-Οκτ-11 
Δημ. Τέλος 0000008305 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΚΙΑ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 92 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

132,48 

961 26-Οκτ-11 ΤΑΠ 0000008305 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΚΙΑ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 92 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 20,00 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 667,71€ 
 

61. Με την υπ’αρ. πρωτ. 18301/07-10-2019 αίτηση της η κ. Λ. Σ. του Π., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ για τα έτη 2011-2014 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4178/13. Η 

Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για τα έτη 2011-

2014 λόγω τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4178/13. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

ΑΡ.ΒΕΒ       ΗΜ. ΒΕΒ                                                         ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

200 10-Μαρ-15 
ΔΤ  ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - 
ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 91 Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.E. Κερατέας 131,04 

201 10-Μαρ-15 

ΤΑΠ 0000009885 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 91 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 13,19 
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202 10-Μαρ-15 

ΤΑΠ 0000009885 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 91 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 8,79 

203 10-Μαρ-15 

ΤΑΠ  ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 91 m2 - Ετος 2011 (Μήνας από 10 εως 
12) - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 3,30 

204 10-Μαρ-15 

ΤΑΠ  ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 91 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε 
Κερατέας 13,19 

205 10-Μαρ-15 

Δημ. Τέλος 0000009885 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ 
ΕΝΝΙΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 91 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2013 - Δ.E Κερατέας 131,04 

206 10-Μαρ-15 

Δημ. Τέλος 0000009885 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ 
ΕΝΝΙΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 91 Μ2 - ΕΤΟΣ 
2014 - Δ.E Κερατέας 87,36 

207 10-Μαρ-15 
ΔΤ  ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - 
ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 91 Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.E. Κερατέας 32,76 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 420,67€ 
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης διαγραφής του ποσού 

65.021,38 € - καθώς και των προσαυξήσεων, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την 

οριστικοποίηση των διαγραφών, ανά υπόχρεο όπως αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω- από τους 

ανωτέρω χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με: 

1. Την αρ. πρωτ. 21868/27-5-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής:  

    “Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 24 του Ν. 4178/2013 και στο εδάφιο 51 της Εγκ. 

4/2013 (αρ. πρωτ. 66931/3.12.2013), οι αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης προ 

της 28.7.2011 που έχουν υπαχθεί στην αναστολή επιβολής κυρώσεων των Ν.4014/2011 και 

4178/2013, δεν οφείλουν αναδρομικά φόρους και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη (όπως 

ύδρευσης, καθαριότητας, αποχετευτικά τέλη, κλπ). Ως χρόνος λήξης της αναδρομικής απαλλαγής των 

αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσης του Ν.4178/2013, είναι η ημερομηνία ισχύος του, δηλ. 

η 8.8.2013, ενώ για τις ολοκληρωμένες υπαγωγές αυθαιρέτων στο Ν.4014/2011, δηλαδή που έχει 

καταβληθεί το σύνολο του προστίμου, των σχεδίων και των δικαιολογητικών, ως χρόνος λήξης της 

αναδρομικής απαλλαγής είναι η ισχύς του Ν.4014/2011, δηλ. η 21.9.2011” 

 Οι ως άνω αναφερόμενες καταληκτικές ημερομηνίες ισχύουν και για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων 

κατασκευών για τις οποίες εκδίδεται οικοδομική άδεια νομιμοποίησης, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 

23 των Ν.4014/2011 και Ν.4178/2013 αντίστοιχα. 

2. Tις διατάξεις του άρθρου 174 παρ. 1 περίπτωση δ΄ του Ν. 3463/06, όπου ορίζεται ότι γίνεται 

διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών τελών, έγινε 

κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του 

φορολογούμενου, καθώς και των προσαυξήσεων, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την 

οριστικοποίηση των διαγραφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ. 3 περίπτωση γ΄ του 
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Ν. 3463/06, λόγω υπαιτιότητα της υπηρεσίας. 

 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, 

- τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ. 1 περίπτωση δ΄ του Ν. 3463/06, 

- την αρ. πρωτ. 21868/27-5-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής, 

- τις αιτήσεις των δημοτών και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά, 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 18560/02.10.2019 εισήγηση του Γραφείου Εσόδων της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Τη διαγραφή του ποσού των 65.021,38 ευρώ, καθώς και των σχετικών προσαυξήσεων, όπως αυτές θα 

έχουν διαμορφωθεί μέχρι την οριστικοποίηση των διαγραφών, ανά υπόχρεο, όπως  αναλυτικά 

αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, από τους αντίστοιχους χρηματικούς καταλόγους. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 

επιλογή Αναδόχου του έργου ‘’αγροτική οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής’’ 

Αρ. απόφ: 186/2019 

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

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

πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου ‘’αγροτική οδοποιία 

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

1. Την υπ’ αριθμ. 81/2018 μελέτη του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

προϋπολογισμού 1.200.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η οποία έχει συνταχθεί από 

την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής. 

2. Την υπ’ αριθμ. 146/2018 απόφαση Δ.Σ περί έγκρισης της μελέτης  και της δημοπράτησης του 

έργου με Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό 

3. Την αριθ. πρωτ. 76383/20.12.2018 (ΑΔΑ: 9ΚΦΝ465ΧΘ7-Μ9Η) απόφαση ένταξης του έργου 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»  στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ Ι. 

4. Την υπ’ αριθμ. 129/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 

έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 
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5. Την αριθμ.Α-791/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που εκδόθηκε για το σκοπό αυτό 

στον ΚΑ δαπανών 64-7333.008. 

6. Την υπ’ αριθμ. 676/2019 Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 

με ΑΔΑΜ: 19PROC005373356. 

7. Την αριθμ. πρωτ: 9660/02.07.2018 προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας, η οποία αναρτήθηκε 

στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 19PROC005373016. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο 

διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με α/α συστήματος: 84020. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίστηκε η Δευτέρα 2 

Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00, ενώ ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 

ορίστηκε η Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00. 

Στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν δέκα (10) προσφορές. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού την καθορισμένη ημέρα και ώρα προέβη στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των φακέλων και συνέταξε το με ημερομηνία 02.09.2019 πρακτικό Νο1, το οποίο 

διαβίβασε μέσω της επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στις 23.09.2019 στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, με το αριθμ. πρωτ:17404/23.09.2019 έγγραφό της 

απέστειλε το ανωτέρω πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με 

την έγκρισή του. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 967.741,94€ (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%) 
του ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
Στις 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., έληξε η προθεσμία 

ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» με 

Α/Α Συστήματος 84020 του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της διακήρυξης του 

έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» Αριθμ. Μελ. 81/2018 (αριθμός απόφασης 

129/2019 Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ4ΛΘΩΛ1-ΒΜ2), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η 

Επιτροπή Διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016. Η ανωτέρω επιτροπή συγκροτήθηκε 

με την υπ' αριθμόν 134/2019 (ΑΔΑ: 6ΡΟΦΩΛ1-Κ9Κ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , και 

σύμφωνα με τα από 2-08-2019 αποτελέσματα κλήρωσης ΜΗΜΕΔ του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση του υπό φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου "Οικονομική 

Προσφορά" που κατατέθηκαν στα πλαίσια διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», αριθμ. μελ.81/2018, (προϋπολογισμού 967.741,94€ € χωρίς 

Φ.Π.Α.), μέχρι τις 2-09-2019 και ώρα 11:00 π.μ. (ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ). 

Η επιτροπή διαγωνισμού αφού ολοκλήρωσε την ηλεκτρονική αποσφράγιση προχώρησε σε 
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κοινοποίηση του Πίνακα 2: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ στους οικονομι-

κούς φορείς και έπειτα σε ανάρτηση στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνι-

σμού» του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α/ συστήματος 84020, του σχετικού καταλόγου μειοδοσίας, προκειμένου να 

λάβουν γνώση οι προσφέροντες των προσφορών - σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη, με 

την υπ.αρ. 129/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διακήρυξη (άρθρο 4.1). 

Όλες οι οικονομικές προσφορές, καταχωρούνται, κατά τη σειρά μειοδοσίας, βάσει της 

παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου μέσα από το υποσύστημα, στο παρόν πρακτικό ως 

ακολούθως ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 

βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου , μέσα από το υποσύστημα. 

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του 

Ν. 4412/2016. 

                                      ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
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 Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης που είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα, κατά 

σειρά μειοδοσίας, καθώς και στον έλεγχο των έντυπων πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών που 

όφειλαν υποχρεωτικά να προσκομίσουν οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους. 

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, προέβη στον έλεγχο 

εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. Οι εκδοθείσες από το ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ Αθήνας, σε 

έντυπη μορφή, ελέγχθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ενώ οι ηλεκτρονικά εκδοθείσες 

εγγυητικές επιστολές  ελέγχθηκαν μέσω της εφαρμογής «e-εγκυρότητα», όπως φαίνεται παρακάτω :  

 

1. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΤΕΒΕ εγγυητική με αριθμό 1748267/02-08-2019 ποσού 19.354,84€ του ΤΜΕΔΕ (αρ. πρωτ. 22748/10-

09-2019 βεβαίωση εγκυρότητας ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΤΜΕΔΕ). 

2. ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε εγγυητική με αριθμό e-55134/27-08-2018 ποσού 19.355,00€ (αρ. πρωτ. 

43864/10-09-2019 βεβαίωση εγκυρότητας εφαρμογής e-εγκυρότητα ΤΜΕΔΕ). 

3. MA.CON.STRUCTION TΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγυητική με 

αριθμό e-55406/30-08-2019 ποσού 19.355,00€ (αρ. πρωτ. 43850/10-09-2019 βεβαίωση εγκυρότητας 

εφαρμογής e-εγκυρότητα ΤΜΕΔΕ). 
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4. ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγυητική με αριθμό e-54006/07-08-2019 ποσού 19.354,84€ 

(αρ. πρωτ. 43859/10-09-2019 βεβαίωση εγκυρότητας εφαρμογής e-εγκυρότητα ΤΜΕΔΕ). 

5. ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγυητική με αριθμό e-55309/29-08-2019 ποσού 19.355,00€ 

(αρ. πρωτ. 43870/10-09-2019 βεβαίωση εγκυρότητας εφαρμογής e-εγκυρότητα ΤΜΕΔΕ). 

6. ΑΦΟΙ Χ.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγυητική με αριθμό 1748421/27-08-2019 

ποσού 19.500,00€ του ΤΜΕΔΕ (αρ. πρωτ. 22746/10-09-2019 βεβαίωση εγκυρότητας ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας ΤΜΕΔΕ). 

7. ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε εγγυητική με αριθμό 1748431/27-08-2019 ποσού 19.355,00€ του ΤΜΕΔΕ (αρ. πρωτ. 

22749/10-09-2019 βεβαίωση εγκυρότητας ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΤΜΕΔΕ). 

8. Χ.ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΙΚΕ εγγυητική με αριθμό e-55304/29-08-2019 ποσού 19.354,84€ (αρ. πρωτ. 

43853/10-09-2019 βεβαίωση εγκυρότητας εφαρμογής e-εγκυρότητα ΤΜΕΔΕ). 

9. ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε εγγυητική με αριθμό e-55288/29-08-2019 ποσού 19.354,84€ (αρ. πρωτ. 43861/10-09-

2019 βεβαίωση εγκυρότητας εφαρμογής e-εγκυρότητα ΤΜΕΔΕ). 

10. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  δ.τ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε εγγυητική με αριθμό e-

55151/28-08-2019 ποσού 19.355,00€ (αρ. πρωτ. 43845/10-09-2019 βεβαίωση εγκυρότητας 

εφαρμογής e-εγκυρότητα ΤΜΕΔΕ). 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού κάνει δεκτούς στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού, τους δέκα (10) συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς των οποίων τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και οι οικονομικές προσφορές πληρούν τους όρους της Διακήρυξης του παρόντος 

διαγωνισμού και είναι οι ακόλουθοι: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ 
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                                                                                                         2. Βιάδης Θεόδωρος 
                                                                                                           ΤΕ ΛΟΙΠΟΙ 

                                                                                                       (Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου) 
 
 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η προσφορά του 

πρώτου κατά σειρά μειοδοσίας Οικονομικού Φορέα ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ’’, με ποσοστό 

έκπτωσης 63% θεωρείται ασυνήθιστα χαμηλή, αφού η δεύτερη κατά σειρά μειοδοσίας Εταιρεία 

προσφέρει ποσοστό έκπτωσης 52,68% και η τρίτη 51,66%. 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.4412/2016 και τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη 

του διαγωνισμού, αν η Αναθέτουσα Αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, 

απαιτεί από τους Οικονομικούς Φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 

προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. 

Σύμφωνα με την παρ.2 του ως άνω άρθρου οι διευκρινίσεις αφορούν ιδίως: 

− τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, 

− τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων 

για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή την εκτέλεση του έργου, 

Η Επιτροπή διαγωνισμού κηρύσσει τη λήξη της αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και 

εισηγείται την ανάθεση στον προσωρινό μειοδότη, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με μέση έκπτωση (ε.μ) 63,00% και σύνολο δαπάνης του έργου 

χωρίς Φ.Π.Α. 369.877,02€. 

Το παρόν πρακτικό θα διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής για τη λήψη της σχετικής 

απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης του διαγωνισμού, η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα 

κοινοποιηθεί προς όλους τους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ για τυχόν υποβολή ενστάσεων 

σύμφωνα με την παρ. 4.3 της διακήρυξης. 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Τα Μέλη 

 1. Στέργιος Φάτσης 
                         Αντωνιάδου Μαριάννα                                                               ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
                   ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών                                                        (Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου) 
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− την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον 

προσφέροντα, 

− τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικο-ασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας (αρ. 18 παρ. 2) 

− τη συμμόρφωση προς τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις & για τους υπεργολάβους 

− το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, 

Μία προσφορά που φαίνεται αφύσικα χαμηλή σε σχέση με το έργο, ενδέχεται να βασίζεται σε 

αβάσιμα στοιχεία (τεχνικά, οικονομικά). Όταν μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι πραγματικές 

συνθήκες του έργου αποκαλύψουν το αβάσιμο των στοιχείων, οι προσφορές είναι πιθανό να 

αποδειχθούν οικονομικά μη βιώσιμες, με αποτέλεσμα αυτό να έχει αρνητικές συνέπειες για την 

υλοποίηση του έργου και την Αναθέτουσα Αρχή. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να κληθεί 

η πρώτη κατά σειρά μειοδοσίας Εταιρεία να καταθέσει εγγράφως διευκρινήσεις σχετικά με την 

προσφορά της.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:  

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

− τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.4412/2016, 

− την υπ’ αριθμ.676/2019 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, 

− το με ημερομηνία 02.09.2019 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής, το οποίο διαβιβάσθηκε με το 

αριθμ. πρωτ: 17404/23.09.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

να κληθεί η πρώτη κατά σειρά μειοδοσίας εταιρεία ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ’’ να εξηγήσει 

εγγράφως την τιμή που προτείνει στην προσφορά της, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση σε αυτήν της σχετικής πρόσκλησης. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για εκ παραδρομής πιστώσεις σε οφειλές δημοτικών τελών 

Αρ. απόφ: 187/2019 

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 σχετικά με τη «λήψη 

απόφασης για εκ παραδρομής πιστώσεις σε οφειλές δημοτικών τελών», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομική Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 17553/25.09.2019 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας, στην 

οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 
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«Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 174 παρ. 1, παρ. 2 και παρ. 3 του Ν. 3463/06 θέτουμε υπόψη 

σας τα εξής: 

1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: 

      α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους 

αποποιήθηκαν την κληρονομιά,  

      β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε κανένα 

αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν. 

      γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες, 

που έγιναν για μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα, και  

      δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, 

τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα  

ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο 

είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.  

2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου η οποία 

για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, απαιτείται η εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους του 

δήμου ή της κοινότητας να είναι οριστική, πράγμα που σημαίνει ότι, για να είναι νόμιμη η λήψη 

απόφασης για διαγραφή του χρέους πρέπει:  

α) να έχει περάσει άπρακτη η εικοσαήμερη προθεσμία για την άσκηση των ένδικων μέσων και  

β) να έχουν ασκηθεί τα ένδικα μέσα πρώτου και δεύτερου βαθμού και η εγγραφή του χρέους έχει 

γίνει οριστική (Σ.τ.Ε 2317/1960). 

3. Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή 

κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις 

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται: 

α) Στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης ομοίως δεν ισχύει. 

 β) Σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας, σύμφωνα με το Ν. 3202/03 

άρθρο 28 παρ. 4 εδ. Β (καταστροφές από έκτακτα φυσικά φαινόμενα, σοβαρά προβλήματα υγείας) 

ομοίως δεν ισχύει. 

γ) Σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας ομοίως ισχύει. 

Κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου  διαπιστώθηκαν τα παρακάτω 

και πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες: 

 Διαγραφή των ποσών των αποδείξεων A- 470 και Α- 471/31/1/2018, Α-3896 και Α-

3897/27/7/2018, Α-4597 και Α-4598/30/8/2018, Α-5055 και Α- 5056/28/9/2018, Α-6144 και Α- 

6145/30/11/2018, Α-881 και Α- 882/28/2/2019 αξίας 20,91 ευρώ για τον κάθε μήνα και συνολικής 

αξίας για τους 6 μήνες 125,46€ ευρώ. 

Τα παραπάνω ποσά κατατέθηκαν στην Εθνική τράπεζα από την κ. Βλάχου Παναγιώτα με ΑΦΜ 

064110656 για την εξόφληση δόσεων του διακανονισμού της, τα οποία όμως εκ παραδρομής λόγω 
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συνωνυμίας πιστωθήκαν στην καρτέλα της κ. Βλάχου Παναγιώτας με ΑΦΜ 053438773 από την 

Εισπράκτορα κα Τσαμαλή Αναστασία με αποτέλεσμα ο διακανονισμός της κ. Βλάχου Παναγιώτας με 

ΑΦΜ 064110656 να ακυρωθεί. 

 Αναλυτικά οι κινήσεις έχουν ως εξής: 

1. Κατάθεση ποσού 20,91€ που έγινε στην εθνική τράπεζα από την κ. Βλάχου Παναγιώτα με ΑΦΜ 

064110656 την 31/1/2018 πιστώθηκε στην καρτέλα της κ Βλάχου Παναγιώτας με ΑΦΜ.053438773 με 

τα υπ’ αριθ. 470 και 471 /31/1/2018 τύπου  Α διπλότυπα είσπραξης. 

2. Κατάθεση ποσού  20,91€ που έγινε στην εθνική τράπεζα από την κ. Βλάχου Παναγιώτα με ΑΦΜ 

064110656 την 27/7/2018 πιστώθηκε στην καρτέλα της κ. Βλάχου Παναγιώτας με ΑΦΜ 053438773 

με τα υπ αριθ. 3896 και 3897 τύπου Α διπλότυπα είσπραξης 

3. Κατάθεση ποσού 20,91€ που έγινε στην εθνική τράπεζα  από την κ. Βλάχου Παναγιώτα με ΑΦΜ 

064110656  

την 30/8/2018 πιστώθηκε στην  καρτέλα της κ. Βλάχου  Παναγιώτας με ΑΦΜ 053438773 με τα υπ’ 

αριθμ.4597 και 4598/30/8/2018 τύπου Α διπλότυπα είσπραξης  

4. Κατάθεση ποσού 20,91€ που έγινε στην εθνική τράπεζα από την κ. Βλάχου Παναγιώτα με ΑΦΜ 

064110656 την 27/9/2018 πιστώθηκε στην καρτέλα της κ. Βλάχου Παναγιώτας  με ΑΦΜ 053438773 

και με τα υπ αριθμ.5055 και 5056 τύπου Α διπλότυπα είσπραξης 

5. Κατάθεση ποσού 20,91€ που έγινε στην τράπεζα από την κ. Βλάχου Παναγιώτα με ΑΦΜ 064110656 

την 29/11/2018 πιστώθηκε στην καρτέλα της κ. Βλάχου Παναγιώτας με ΑΦΜ 053438773  με τα υπ 

αριθ. 6144  και 6145 τύπου Α διπλότυπα είσπραξης 

6. Κατάθεση ποσού 20,91€ που έγινε στην τράπεζα από την κ Βλάχου Παναγιώτα με ΑΦΜ 064110656 

την 28/2/2019 πιστώθηκε στην καρτέλα της κ. Βλάχου Παναγιώτας  με ΑΦΜ 053438773 με τα υπ αριθ. 

881 και 882/28/2/2019 τύπου Α διπλότυπα είσπραξης  

Το συνολικό ποσό που πιστώθηκε εκ παραδρομής στην κ. Βλάχου Παναγιώτα με ΑΦΜ 

053438773 αντί της ορθής πίστωσης στην καρτέλα της κ. Βλάχου Παναγιώτας με ΑΦΜ 06411656  είναι  

125,46 €. 

Συνεπώς τα παραπάνω ποσά πρέπει να πιστωθούν στην καρτέλα της κ. Βλάχου Παναγιώτας 

με ΑΦΜ 064110656 και να χρεωθούν στην καρτέλα της κ. Βλάχου Παναγιώτας με ΑΦΜ 053438773.  

Επίσης λόγω της εκ παραδρομής πίστωσης των ποσών στην κ. Βλάχου Παναγιώτα με ΑΦΜ 

053438773  ο διακανονισμός της κ. Βλάχου Παναγιώτας με ΑΦΜ 064110656 ακυρώθηκε σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν.4483/2017 (100 Δόσεις) διότι εμφανιζόταν με ανεξόφλητες δόσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης λόγω 

αρμοδιότητας σύμφωνα με το Ν. 4623/2019 άρθρο 3 παραγρ 1 εδάφιο κ) περίπτωση i, έτσι ώστε να 

γίνουν ορθά όλες οι πιστώσεις και οι χρεώσεις των ποσών, όπως επίσης να γίνει εκ νέου 

διακανονισμός στην κα Βλάχου Παναγιώτα με ΑΦΜ 064110656 σύμφωνα με την ισχύουσα 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 174 του Ν.3463/06,  

− τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.1, εδ.κ’, περ΄.i του Ν.4623/2019, 

− τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017  (Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), 

− την αριθμ. πρωτ: 17553/25.09.2019 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Ταμειακής 

Υπηρεσίας Δήμου Λαυρεωτικής και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά (αντίγραφα συναλλαγών, 

διπλότυπα είσπραξης, συγκεντρωτικές λίστες δόσεων διακανονισμού) 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Την πίστωση συνολικού ποσού 125,46 ευρώ από την καρτέλα της κας Βλάχου Παναγιώτας με ΑΦΜ 

064110656. 

Β. Τη χρέωση συνολικού ποσού 125,46 ευρώ στην καρτέλα της κας Βλάχου Παναγιώτας με ΑΦΜ 

053438773. 

Γ. Την υπαγωγή της οφειλής της κας Βλάχου Παναγιώτας με ΑΦΜ 064110656 προς το Δήμο 

Λαυρεωτικής στη ρύθμιση των εκατό (100) δόσεων του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017  (Ρυθμίσεις 

οφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), με εκ νέου διακανονισμό, λόγω ακύρωσης του αρχικού της 

διακανονισμού από υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32, παρ.2β. περ.γγ του Ν.4412/2016) και συγκρότηση 

Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 

Αρ. απόφ: 188/2019 

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 «προσφυγής στη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32, παρ.2β. περ.γγ του 

Ν.4412/2016) και συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομική Επιτροπής το αριθμ. πρωτ: 18546/09.10.2019 αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος 

Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Ο Δήμος Λαυρεωτικής για την ορθή λειτουργία των Οικονομικών και Διοικητικών του Υπηρεσιών, 

έχει προμηθευτεί από το έτος 2011 και έχει στην κατοχή του, τη βάση δεδομένων και το 

συνεργαζόμενο με αυτήν εξειδικευμένο λογισμικό από την εταιρεία ‘’ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Α.Ε.’’. 

Αναλυτικά χρησιμοποιούνται οι παρακάτω Εφαρμογές Λογισμικού: 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1η ΘΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 

Πρωτόκολλο ΝΕΤ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 4 5 
Γραφείο Κίνησης Οχημάτων 1 1 2 
Μισθοδοσία Βασικό Αναδρομικά 1 2 3 
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) 1 1 2 
Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.) 1 1 2 
Γραφείο Προσωπικού 1 2 3 
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 1 1 2 
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 1 1 2 
Εξυπηρέτηση του Πολίτη 1 1 2 
Μητρώο Δεσμεύσεων 1 1 2 
Web Services Οικονομικής Υπηρεσίας 1 0 1 
Web Services Μισθοδοσίας 1 0 1 
Εξαγωγή Αρχείου για Δημοσιονομική Πολιτική 1 0 1 
Οικονομική Λογιστήριο 1 15 16 
Οικονομική Ταμειακή Υπηρεσία 1 6 7 
Οικονομική - Προμήθειες & Αποθήκη 1 1 2 
Στατιστικά Οικονομικής Υπηρεσίας 1 1 2 
Διπλογραφικό Δήμων 1 1 2 
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 1 2 3 
Τέλος Παρεπιδημούντων 1 2 3 
Κλήσεις Αυτοκινήτων 1 1 2 
Αυθαίρετα Κτίσματα 1 0 1 
Τέλος Κοινόχρηστων Χώρων 1 0 1 
Τέλος Νεκροταφείων 1 0 1 

 

Η εταιρεία ’’ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.’’, ως δημιουργός των σχετικών εφαρμογών λογισμικού, 

έχει διατηρήσει την κυριότητα του πηγαίου κώδικά της καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας σ’ αυτά, με συνέπεια να καθίσταται η μοναδική που μπορεί νόμιμα να παρέχει, η ίδια, ή 

μέσω των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών, υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης 

αυτών, για όσο χρονικό διάστημα ο οικείος φορέας χρησιμοποιεί τα δημιουργημένα από αυτή 

προγράμματα, αποκλειόμενης ρητά της δυνατότητας του τελευταίου να αναθέτει την παροχή των εν 

λόγω υπηρεσιών σε τρίτους. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 - Προσφυγή στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ.2β, 

περ.γγ, «..η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να 

χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις 

κατωτέρω περιπτώσεις:… β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον 

από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: … γγ) 

προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας. Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ εφαρμόζονται  μόνο εάν δεν 
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υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι 

αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης…»  

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.3 του Ν.2121/93 «…Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

κεφαλαίου 7 του παρόντος νόμου, θεωρούνται ως έργα λόγου προστατευόμενα κατά τις διατάξεις 

περί πνευματικής ιδιοκτησίας τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το 

προπαρασκευαστικό υλικό του σχεδιασμού τους. Η προστασία παρέχεται σε κάθε μορφή έκφρασης 

ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι ιδέες και οι αρχές στις οποίες βασίζεται 

οποιοδήποτε στοιχείο προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, περιλαμβανομένων και εκείνων στις 

ουσίες βασίζονται τα συστήματα διασύνδεσής του, δεν προστατεύονται κατά τον παρόντα νόμο. 'Ενα 

πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή θεωρείται πρωτότυπο εφόσον είναι προσωπικό πνευματικό 

δημιούργημα του δημιουργού του…» 

Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε την ανάγκη ανανέωσης του συμβολαίου συντήρησης, 

υποστήριξης και αναβάθμισης των εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες του 

Δήμου μας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία τους. 

Οι υπηρεσίες που ζητούνται να παρασχεθούν περιγράφονται ως εξής: 

− Παροχή νέων εκδόσεων των εφαρμογών, καθώς και των αντίστοιχων εκδόσεων των εγχειριδίων 

χρήσεως που συνοδεύουν τις εφαρμογές. 

− Τηλεφωνική υποστήριξη του προσωπικού του Δήμου για την επανεγκατάσταση των εφαρμογών 

και των αρχείων δεδομένων που δημιουργήθηκαν από αυτές, σε περίπτωση βλάβης του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

− Παροχή πληροφοριών για τον χειρισμό των εφαρμογών τηλεφωνικώς.  

− Ανακατασκευή και αποκατάσταση των αρχείων δεδομένων των εφαρμογών (Restore) από βλάβες 

που προκλήθηκαν από οιοδήποτε λόγο (μη συμπεριλαμβανομένης της κακής χρήσεως των 

εφαρμογών) υπό την προϋπόθεση ότι η ανακατασκευή και αποκατάστασή τους είναι δυνατή 

δεδομένου ότι τα εφεδρικά αντίγραφα των αρχείων δεδομένων του Δήμου λειτουργούν 

κανονικά. 

Οι ενέργειες αυτές μπορεί να προκύψουν ως ανάγκες: 

• αιτημάτων που προέρχονται από τους υπάλληλους/χρήστες των εφαρμογών 

• αιτημάτων/προδιαγραφών που προέρχονται από αρμόδιες Αρχές/Υπουργεία 

• πιθανών προβλημάτων που προέρχονται από σφάλματα του πηγαίου κώδικα των εφαρμογών 

Ο ανάδοχος, οφείλει να τηρεί και να προσκομίζει στην Υπηρεσία τα παρακάτω στοιχεία: 

- Πλήρες ιστορικό των αναβαθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν στις εγκατεστημένες εφαρμογές. 

- Πλήρη καταγραφή των επεμβάσεων που έγιναν εκ μέρους του για την αποκατάσταση ή για την 

επίλυση προβλημάτων (τηλεφωνικά, μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης ή επιτόπου). 

- Πλήρη καταγραφή των τηλεφωνημάτων που δέχτηκε από υπαλλήλους του Δήμου για οποιοδήποτε 

θέμα όπως ενδεικτικά αναφέρονται: 
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προβλήματα και δυσλειτουργίες των εφαρμογών, ερωτήσεις για τη βέλτιστη χρήση τους, κλπ. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν είναι η ίδια η εταιρία κατασκευής, αλλά συνεργαζόμενη, οφείλει 

επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει βεβαίωση της κατασκευάστριας με την οποία βεβαιώνεται ότι 

είναι εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της κατασκευάστριας και ότι γνωρίζει σε βάθος τις 

υποστηριζόμενες εφαρμογές, ώστε να μπορεί να προβαίνει σε συντήρηση, υποστήριξη και 

αναβάθμιση αυτών καθώς και σε τροποποίηση του ιδιόκτητου πηγαίου κώδικα, σε περιπτώσεις 

εντοπισμού λαθών ή αλλαγών στη νομοθεσία ή για οποιαδήποτε αιτία. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΓ/ΤΟΣ  

1η ΘΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 1ης 
ΘΕΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΤΙΜΗ 
ΘΕΣΗΣ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΘΕΣΕΙΣ Χ 

ΤΙΜΗ 
ΘΕΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 1ης 

ΘΕΣΗΣ + 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΘΕΣΕΩΝ 
Πρωτόκολλο ΝΕΤ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

3.000,00 € 1 930,00 € 4 150,00 € 600,00 € 1.530,00 € 

Γραφείο Κίνησης 
Οχημάτων 4.000,00 € 1 1.240,00 € 1 150,00 € 150,00 € 1.390,00 € 

Μισθοδοσία Βασικό 
Αναδρομικά 3.500,00 € 1 1.085,00 € 2 150,00 € 300,00 € 1.385,00 € 

Αναλυτική Περιοδική 
Δήλωση (Α.Π.Δ.) 1.500,00 € 1 465,00 € 1 150,00 € 150,00 € 615,00 € 

Ενιαία Αρχή 
Πληρωμών (Ε.Α.Π.) 2.000,00 € 1 620,00 € 1 150,00 € 150,00 € 770,00 € 

Γραφείο 
Προσωπικού 3.500,00 € 1 1.085,00 € 2 150,00 € 300,00 € 1.385,00 € 

Αποφάσεις 
Δημοτικού 
Συμβουλίου 

2.000,00 € 1 620,00 € 1 150,00 € 150,00 € 770,00 € 

Αποφάσεις 
Οικονομικής 
Επιτροπής 

2.000,00 € 1 620,00 € 1 150,00 € 150,00 € 770,00 € 

Εξυπηρέτηση του 
Πολίτη 3.000,00 € 1 930,00 € 1 150,00 € 150,00 € 1.080,00 € 

Μητρώο 
Δεσμεύσεων 2.000,00 € 1 620,00 € 1 150,00 € 150,00 € 770,00 € 

Web Services 
Οικονομικής 
Υπηρεσίας 

2.000,00 € 1 620,00 € 0 150,00 € 0,00 € 620,00 € 

Web Services 
Μισθοδοσίας 1.500,00 € 1 465,00 € 0 150,00 € 0,00 € 465,00 € 

Εξαγωγή Αρχείου για 
Δημοσιονομική 
Πολιτική 

2.000,00 € 1 620,00 € 0 150,00 € 0,00 € 620,00 € 

Οικονομική 
Λογιστήριο 3.000,00 € 1 930,00 € 15 150,00 € 2.250,00 € 3.180,00 € 

Οικονομική Ταμειακή 
Υπηρεσία 3.000,00 € 1 930,00 € 6 150,00 € 900,00 € 1.830,00 € 

Οικονομική - 
Προμήθειες & 
Αποθήκη 

3.000,00 € 1 930,00 € 1 150,00 € 150,00 € 1.080,00 € 
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Στατιστικά 
Οικονομικής 
Υπηρεσίας 

2.000,00 € 1 620,00 € 1 150,00 € 150,00 € 770,00 € 

Διπλογραφικό Δήμων 3.500,00 € 1 1.085,00 € 1 150,00 € 150,00 € 1.235,00 € 
Τέλος Ακίνητης 
Περιουσίας 3.000,00 € 1 930,00 € 2 150,00 € 300,00 € 1.230,00 € 

Τέλος 
Παρεπιδημούντων 3.000,00 € 1 930,00 € 2 150,00 € 300,00 € 1.230,00 € 

Κλήσεις Αυτοκινήτων 3.000,00 € 1 930,00 € 1 150,00 € 150,00 € 1.080,00 € 

Αυθαίρετα Κτίσματα 3.000,00 € 1 930,00 € 0 150,00 € 0,00 € 930,00 € 
Τέλος Κοινόχρηστων 
Χώρων 3.000,00 € 1 930,00 € 0 150,00 € 0,00 € 930,00 € 

Τέλος Νεκροταφείων 3.000,00 € 1 930,00 € 0 150,00 € 0,00 € 930,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ 26.595,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 6.382,80 € 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 32.977,80 € 

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6266.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

οικονομικού έτους 2019. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή, ως αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.4623/2019 και ισχύει, όπως: 

Α) εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2β, περίπτωση γγ του Ν. 4412/2016, την προσφυγή στη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της υπηρεσίας με 

τίτλο «Ανανέωση συμβολαίου αναβάθμισης μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού της εταιρείας 

ALFAWARE» στην εταιρεία ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ή σε συνεργαζόμενη εταιρεία.   

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τα όσα ορίζονται στο παρόν αίτημα και στο 

συνημμένο σε αυτό τεύχος προδιαγραφών του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών. 

Β) Προβεί στη συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32Α του 

Ν.4412/2016.» 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 

του άρθρου 3 του Ν.4623/19, 

− τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.2β, περίπτωση γγ και του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016, 

− τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.3 του Ν.2121/93, 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ: 18546/09.10.2019 αίτημα του Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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− την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ 10-6266.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

οικονομικού έτους 2019 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2β, περίπτωση γγ του Ν. 4412/2016, την προσφυγή στη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της υπηρεσίας 

με τίτλο «Ανανέωση συμβολαίου αναβάθμισης μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού της 

εταιρείας ALFAWARE» στην εταιρεία ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ή σε συνεργαζόμενη εταιρεία.   

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τα όσα ορίζονται στο αρ. πρωτ: 18546/09.10.2019 

αίτημα και στο συνημμένο σε αυτό τεύχος προδιαγραφών του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών. 

Β. Συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή Διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση της ανωτέρω διαδικασίας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016, αποτελούμενη από τους κάτωθι 

υπαλλήλους: 

− Θεόδωρο Κατσάρο, ΔΕ38, Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών, με αναπληρωτή το Γεώργιο Δρέττα, ΔΕ1 Διοικητικού, Προϊστάμενο Τμήματος Εσόδων 

− Δημήτριο Σωφρόνη, ΔΕ1 Διοικητικού, με αναπληρωτή το Νικόλαο Μαργαρίτη, ΔΕ1 

Διοικητικού 

− Μαρία Κουτσουνάκη, ΤΕ Διοικητικού, με αναπληρωτή το Χρήστο Λιούμη, ΔΕ1 Διοικητικού. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ:16917/16.09.2019 αίτηση της κας Π. 

Χ. που αφορά αποζημίωση βλάβης οχήματος λόγω κακοτεχνίας οδοστρώματος  

Αρ. Απόφ.: 189/2019 

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

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

σχετικά με την αριθμ. πρωτ:16917/16.09.2019 αίτηση της κας Π. Χ. που αφορά αποζημίωση βλάβης 

οχήματος λόγω κακοτεχνίας οδοστρώματος», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 16917/16.09.2019 αίτησή της, η κα Π. Χ. του Σ. αιτείται την καταβολή 

χρηματικής αποζημίωσης για τη βλάβη που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΚΜ …. όχημα 

ιδιοκτησίας της, στις 12 Σεπτεμβρίου 2019, επί της Λεωφόρου Κερατέας – Αναβύσσου, λόγω 

κακοτεχνίας οδοστρώματος. 

Προς απόδειξη του αιτήματός της, η αιτούσα προσκόμισε: α) δελτίο οδικού τροχαίου 

ατυχήματος, β) φωτογραφικό υλικό, β) τρεις (3) αποδείξεις συνολικού ποσού 300,00 ευρώ. 

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

τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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άρθρου 3 του Ν.4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή «…ιβ) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την 

κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το 

αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό 

Συμβούλιο…». 

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

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

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

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

ταλαιπωρίας του πολίτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 16917/16.09.2019 αίτηση της κας Π. Χ. και τα συνημμένα σε αυτή 

δικαιολογητικά, 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

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

και της Π. Χ. του Σ.. 

Β . Ορίζει την αποζημίωση στο ποσό των 300,00 ευρώ, σύμφωνα με τις συνημμένες αποδείξεις. 

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

έτους 2019, στον Κ.Α. 00-6492, με τίτλο «δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων».  

Δ. Η έγκριση της δαπάνης θα γίνει από τον κο Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κατ' εφαρμογή του άρθρου 58 

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

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με τη νέα αγωγή της εταιρείας ‘’…..’’ ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών 

Αρ. Απόφ.: 190/2019 

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 «νέας αγωγής της 

εταιρείας ‘’…..’’ ενώπιον του Μονομελούς «Πρωτοδικείου Αθηνών», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2019 και με αριθμ. πρωτ: 17027/17.09.2019 κοινοποιήθηκε στο Δήμο 

μας η από 12.09.2019 νέα αγωγή (ΓΑΚ: 77251/2019, ΕΑΚ:6755/2019) που άσκησε η εταιρεία ‘’….’’, 

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητά την καταβολή ποσού 29.467,58 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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ευρώ, νομιμοτόκως, το οποίο αφορά εργασίες και ανταλλακτικά για τη συντήρηση και επισκευή 

διαφόρων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής.  

Σύμφωνα με την ως άνω αγωγή, η οφειλή αυτή προέκυψε έπειτα από τη σύναψη τεσσάρων 

(4) προφορικών συμβάσεων προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών, μεταξύ του Δήμου 

Λαυρεωτικής και της εταιρεία ……, για την επισκευή των οχημάτων με αριθμούς κυκλοφορίας: ΜΕ 

62327, ΚΗΟ 6040, ΚΗΟ 6093, ΜΕ 88161. 

Στο υπ’ αριθμ. πρωτ: 17199/19.09.2019 έγγραφο που απέστειλε ο Νομικός Σύμβουλος του 

Δήμου σχετικά με την υπόθεση, αναφέρεται ότι: «… μετά τις τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας ήδη από 1/1/2016, για την εκδίκαση της εν λόγω αγωγής, δεν προβλέπεται προφορική 

διαδικασία στο ακροατήριο (εξέταση μαρτύρων κλπ), ούτε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος 

αναβολής εκδικάσεως της υποθέσεως, αλλ’ αντιθέτως υφίσταται υποχρέωση καταθέσεως φακέλλου 

με προτάσεις και στοιχεία και ολοκλήρωση της αντίκρουσης της αγωγής εντός προθεσμίας 100 

ημερών από της καταθέσεως στο δικαστήριο της αγωγής. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση μέχρι 

21/12/2019, αφού η αγωγή κατατέθηκε στις 12/09/2019. 

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

το αργότερο μέχρι 30/11/2019, ώστε να προλάβω να συντάξω προτάσεις και να εξετασθούν οι 

μάρτυρες με την προβλεπόμενη διαδικασία), να μου χορηγηθούν τα υπάρχοντα στοιχεία για την 

αντίκρουση της  αγωγής  (έγγραφη άποψη των Υπηρεσιών προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν, επί 

της αγωγής και για το κάθε κονδύλιο αυτής, μάρτυρα που μπορεί  να υποστηρίξει την τυχόν άποψη 

του Δήμου κοκ). Οι κατονομαζόμενοι στην αγωγή, αρμόδιοι Υπάλληλοι του Γραφείου Κίνησης, 

παρακαλούνται να μου παράσχουν εγκαίρως σε κοινή συνάντηση και προφορική ενημέρωση και 

διευκρινήσεις για τα ιστορούμενα στην αγωγή, ώστε να καταστεί δυνατή η σύνταξη προτάσεων με 

τους ισχυρισμούς του Δήμου, που θα αντικρούουν βασίμως την αγωγή. 

Υπενθυμίζω ότι εκκρεμεί και άλλη αγωγή της ίδιας εταιρείας ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου (σχετική η υπ’ αριθμ. πρωτ: 19184/12.12.2018 εισήγησή μου) για συνολικό ποσό 4.335,27 

ευρώ. 

Παρακαλείται λοιπόν, η Οικονομική Επιτροπή να λάβει την απαιτούμενη κατάλληλη απόφαση 

και οι Υπηρεσίες να συνδράμουν». 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με την υπ’ 

αριθμ.289/2018 προηγούμενη απόφασή της, δόθηκε εντολή στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου να 

παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, 

κατά τη συζήτηση της από 23.01.2018 προηγούμενης αγωγής της εταιρείας ‘’…...’’ στις 13 

Φεβρουαρίου 2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. 

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

Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  
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αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 3 παρ. 1 

Ν. 4623/2019 και ισχύει 

− τις διατάξεις του άρθρου 237 του νέου Κ.Πολ.Δ. (τακτική διαδικασία) 

− την από 12.09.2019 αγωγή της Εταιρείας ‘’…..’’ 

− την αριθμ. πρωτ: 17199/19.09.2019 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

ο Δήμος Λαυρεωτικής να καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (νέα 

Τακτική Διαδικασία Μονομελούς) για την αντίκρουση της από 12 Σεπτεμβρίου 2019 αγωγής 

(ΓΑΚ:77251/2019, ΕΑΚ:6755/2019) της εταιρείας ‘’…...’’, με την οποία υποχρεώνεται να καταβάλει 

στην ενάγουσα ποσό 29.467,58 ευρώ, νομιμοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής. 

 

Το Γραφείο Κίνησης του Δήμου Λαυρεωτικής, ως αρμόδια Υπηρεσία, να δώσει πλήρη φάκελο της 

υποθέσεως και να πληροφορήσει σχετικά το Νομικό Σύμβουλο.  

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την από 12.06.2019 αγωγή του κου Ε. Μ. ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Λαυρίου 

Αρ. Απόφ.: 191/2019 

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

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

σχετικά με την από 12.06.2019 αγωγή του κου Ε. Μ. ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στις 10 Ιουλίου 2019 και με αριθμ. πρωτ: 12348/10.07.2019 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η 

από 12.06.2019 αγωγή του κου Ε. Μ. ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου (ΓΑΚ 60223/2019), με την 

οποία ζητά την καταβολή ποσού 39.915,468 ευρώ, πλέον των νομίμων τόκων υπερημερίας από την 

επίδοσή της. 

Το ποσό αυτό αφορά την αμοιβή του ενάγοντος από τη μίσθωση οχημάτων του και την 

απασχόληση προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων κατά τις χρονικές περιόδους 

από 07.03.2011 έως 31.12.2011 και από 08.01.2014 έως 31.12.2014. 

Στην υπ’ αριθμ. πρωτ: 18608/08.10.2019 εισήγησή του, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου 

αναφέρει τα ακόλουθα: 

«Με αριθ. πρωτ. 12348/10-7-2019 έχει κοινοποιηθεί στο Δήμο  η από 12/6/19 αγωγή του  κ. 

Ε. Δ. Μ.   ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητείται να  του καταβληθεί 

από το Δήμο ποσό 39.915,468 ευρώ, για απασχόληση υδροφόρων οχημάτων του, μετά από εντολή 
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του Δήμου, σε ημερομηνίες του έτους  2011  (27.202,68 ευρώ)  και 2014  (12.712,788 ευρώ) σε 

διάφορες περιοχές του Δήμου. 

Με την ίδια αγωγή παραιτείται των δικογράφων δύο από 12/9/2016 αναφερομένων 

προγενεστέρων αγωγών του, για μία εκ των οποίων  (ταυτόσημη με την από 12/6/2019 νέα αγωγή 

του) έχει ήδη εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 580/2018 απορριπτική απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου 

Αθηνών, λόγω μη κατάθεσης προτάσεων εκ μέρους του ενάγοντος.  

Τα νομικά ζητήματα της παραγραφής, δεδικασμένου, εκκρεμοδικίας, επιτρεπτά χρονικά όρια 

παραίτησης από δικογράφου αγωγής κλπ  θα προβληθούν επαρκώς ενώπιον του Δικαστηρίου.  

Mε το δεδομένο ότι δεν υπάρχουν στη διάθεσή μου στοιχεία για την διαμόρφωση της άποψης 

του Δήμου επί του πραγματικού  της υποθέσεως  και ιδία για τις εργασίες του έτους 2014, (καθ’ όσον 

για εκείνες του 2011 θα εξετασθεί και το  ζήτημα παραγραφής τους)  και την αντίκρουση της ανωτέρω 

αγωγής,  εκτός όσων αναφέρει στην αγωγή του ο ίδιος ο  αντίδικος, παρακαλώ την Τ.Υ. ή την 

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν, για εμπρόθεσμη ενημέρωση 

και  παροχή  τυχόν υπαρχόντων στοιχείων.  

Επισημαίνεται επίσης ότι: Μετά τις τροποποιήσεις  του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ήδη από 

1/1/2016, για την εκδίκαση της εν λόγω αγωγής, δεν προβλέπεται προφορική διαδικασία στο 

ακροατήριο (εξέταση μαρτύρων κλπ), ούτε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναβολής 

εκδικάσεως της υποθέσεως, αλλ’ αντιθέτως υφίσταται υποχρέωση καταθέσεως φακέλλου με 

προτάσεις και στοιχεία και κατάθεση ένορκής κατάθεσης μαρτύρων, εντός προθεσμίας 100 ημερών 

από της καταθέσεως στο δικαστήριο της αγωγής. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση μέχρι 

18/11/2019.  

Κατόπιν αυτών παρακαλώ όπως εγκαίρως (και πάντως το αργότερο μέχρι 30/10/2019, ώστε 

να προλάβω να συντάξω προτάσεις για την αντίκρουση της αγωγής και να εξετασθούν οι μάρτυρες με 

την προβλεπόμενη διαδικασία), να μου χορηγηθούν τα υπάρχοντα στοιχεία και πληροφορίες  για την 

αντίκρουση της  αγωγής  (άποψη επί του πραγματικού της αγωγής, εάν πράγματι απασχολήθηκε ο 

ενάγων,  μάρτυρα που μπορεί να υποστηρίξει την τυχόν αντίθετη άποψη του Δήμου  κοκ).» 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ανέφερε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η παρούσα 

αγωγή ασκείται για δεύτερη φορά, αφού είχε προηγηθεί η από 12.09.2016 (ΓΑΚ 55126/2016) όμοια 

ακριβώς αγωγή του κου Ε. Μ., επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 580/2018 απορριπτική απόφαση 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία μάλιστα τον είχε καταδικάσει σε δικαστικά έξοδα 

ποσού 800,00 ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να κατατεθούν προτάσεις για την αντίκρουση 

της από 12.06.2019 αγωγής (ΓΑΚ 60223/2019) του κου Ε. Μ. και 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, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 3 παρ. 1 

Ν. 4623/2019 και ισχύει 

− τις διατάξεις του άρθρου 237 του νέου Κ.Πολ.Δ. (τακτική διαδικασία) 

− την από 12.06.2019 αγωγή του κου Ε. Μ. 

− την αριθμ.580/2018 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

− την αριθμ. πρωτ: 18608/08.10.2019 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

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

την αντίκρουση της από 12 Ιουνίου 2019 αγωγής (ΓΑΚ: 60223/2019, ΕΑΚ: 5189/2019) του κου Ε. Μ., 

με την οποία υποχρεώνεται να καταβάλει στον ενάγοντα ποσό 39.915,468 ευρώ, νομιμοτόκως από 

της επιδόσεως της αγωγής, προτείνοντας: την ένσταση δεδικασμένου, άλλως εκκρεμοδικίας, την 

ένσταση παραγραφής και μη καταβολής των δικαστικών εξόδων, καθώς και την ένσταση ελλείψεως 

παθητικής νομιμοποίησης του Δήμου, αφού ο ενάγων είχε συμβληθεί απ’ ευθείας μόνο με την 

Περιφέρεια Αττικής (Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών) και όχι με το Δήμο Λαυρεωτικής. 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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