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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

  

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  2 0 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 11ης  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 11 Νοεμβρίου 2019 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Δευτέρα, ώρα 17:30 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 07.11.2019 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 7 

Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ασπασία Αργεντίνη,  Παναγιώτης Τσίκλος (ως 

αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού μέλους Ηλία Στουραΐτη), Χαράλαμπος Ζαγουρής, 

Γεώργιος Αδάμης (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού μέλους Κωνσταντίνου 

Λεβαντή), Αρετούσα Μακρή, Σταύρος Κρητικός  

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Έκθεση εσόδων –εξόδων Γ’ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 192/2019 

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 «έκθεσης εσόδων 

– εξόδων Γ’ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το ΔΥ/07.11.2019 έγγραφό της υπέβαλλε στην 

Οικονομική Επιτροπή την  έκθεση εσόδων – εξόδων του Γ’ τριμήνου έτους 2019 (χρονικό διάστημα 

από 01.01.2019 έως 30.09.2019), προκειμένου αυτή να προβεί στον έλεγχο της υλοποίησης του 

προϋπολογισμού του Δήμου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα και εισηγείται τα κατωτέρω: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει (άρθρο 39 του Ν. 

4257/2014), ο Προϊστάμενος Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου εισηγείται προς την Οικονομική 

επιτροπή, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών, διαμορφώνοντας 

πίνακες αποτελεσμάτων αυτού όπως αυτοί καθορίστηκαν με την υπ΄ αριθμ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 

2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανά 
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ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και ως 

προς τα έξοδα προϋπολογισθέντα-δεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα.  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού ελέγξει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ.β του Ν.3852/10, 

την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από την αρχή του έτους 

έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, υποβάλλει προς το Δημοτικό συμβούλιο έκθεση, ως προς τα 

αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε 

τριμήνου. Στην έκθεση επισυνάπτονται και η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών και 

η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.  

Στην περίπτωση που η οικονομική επιτροπή διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου 

και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των 

εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι 

δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε 

αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από 

την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα έσοδα που 

εμφανίζουν αποκλίσεις,  και αντιστοίχως περικόπτοντας δαπάνες, ώστε να μην καταστεί σε καμία 

περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν 

απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με 

απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή 

του για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς τον Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της  και η απόφαση του 

Δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), Οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης  

(ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού 

συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010. 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους 

συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών 

με την συνδρομή της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-

έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας. 

Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε προς την Οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους πίνακες, 

όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες  με τα προϋπολογισθέντα και 

τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του 3ουτριμήνου, προς έλεγχο και υποβολή 

αυτών προς το Δημοτικό συμβούλιο: 

1. Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 

2. Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών  

3. Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού 
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Στον πίνακα των στοιχείων του Ισολογισμού τα ποσά των στηλών του προηγούμενου έτους 

καθώς και του προηγούμενου τριμήνου εμφανίζουν διαφορές  σε σχέση με τα εγγεγραμμένα ποσά 

που έχουν ήδη υποβληθεί σε προηγούμενες εκθέσεις. Αυτό οφείλεται στο ότι  τα οριστικά ποσά 

διαμορφώθηκαν με τις εγγραφές κλεισίματος  του έτους 2018 και την ψήφιση του Ισολογισμού του 

έτους αυτού κατά το μήνα Απρίλιο, μετά το πέρας του Α΄ τριμήνου 2019. 
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 
0.-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων-

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

8.271.700,89 5.124.428,89 61,95% 5.077.348,19           61,38% 99,08% 
Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 

01.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων- 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων-
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

62.316,68 19.875,79 31,89% 15.980,63 25,64% 80,40% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 46.336,05 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από 
μισθώματα ακινήτων του Δήμου, από μισθώματα για εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, από μισθώματα ιχθυοτροφείων και από δικαιώματα 
εμποροπανηγύρεων, παζαριών και λαϊκών αγορών για τα οποία βεβαιώνονται χρηματικοί κατάλογοι και εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

02.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων- 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

10.000,00 2.423,43 24,23% 2.423,43 24,23% 100,00% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 7.576,57 ευρώ. Σε αυτή την 
κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από τόκους χρηματικών καταθέσεων σε  τράπεζες οι οποίοι εισπράττονται το Α’ και το Β’ εξάμηνο κάθε έτους. 
 

 
03.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

3.531.284,68 2.124.337,91 60,16% 2.123.061,09        60,12% 99,94% 
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Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 1.406.946,77 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο 
ποσό των 1.408.223,59 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού τα οποία  εισπράττονται 
σταδιακά κάθε μήνα από τη Δ.Ε.Η. καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
 

04.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

712.963,49 406.558,90 57,02% 364.650,18 51,15% 89,69% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 306.404,59 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 
348.313,31 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου, ενταφιασμού, παράτασης χρόνου ταφής, 
τέλους ανακομιδής, χρήσης οστεοφυλακίων, έσοδα από εκμ/ση χώρων για γυρίσματα διαφημ. κ.λ.π., έσοδα από τέλη ακίνητης περιουσίας, από τέλη διαμονής 
παρεπιδημούντων, από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων, 
από την εκμίσθωση χώρου παραλίας της Κακής Θάλασσας, από τέλη διαφήμισης, από τέλη αδειών οικοδομών, για τα οποία βεβαιώνονται χρηματικοί κατάλογοι και  
εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

05.-ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.303.390,45 522.359,82 40,07% 522.359,82            40,07 % 100,00% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 781.030,63 ευρώ. Σε αυτή την 
κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από Φ.Η.Χ. που εισπράττονται σταδιακά κάθε μήνα από τη Δ.Ε.Η. καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους καθώς και εισφορές 
λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. 

06.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

2.624.819,04 2.028.846,69 77,29% 2.028.846,69 77,29% 100,00% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 595.972,35 ευρώ. Σε αυτή 
την κατηγορία εσόδων περιλαμβάνεται η επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για την κάλυψη γενικών αναγκών, η οποία εισπράττεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
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7.-ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

26.926,55 20.026,35 74,37% 20.026,35 74,37% 100,00% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των  6.900,20 ευρώ. Σε αυτή 
την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από παράβολα για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, από παράβολα για άδεια 
μουσικών οργάνων, έσοδα από τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων και εγγύησης καλής χρήσης εργασιών και έσοδα από μίσθωση δημοτικών θερινών 
κινηματογράφων ,τα οποία εισπράττονται  σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 
 
 
1.-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

29.704.106,27 4.199.192,28 14,14% 4.180.468,01 14,07% 99,55% 
 
Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 

11.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

14.389,28 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων η οποία ανέρχεται στο ποσό των 14.389,28 ευρώ 
οφείλεται στην είσπραξη μηδενικού ποσού από προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων. 
 

12.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

2.079.422,92 1.544.064,10 74,25% 1.544.064,10 74,25% 100,00% 
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Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 535.358,82 ευρώ. Σε αυτή 
την κατηγορία εσόδων περιλαμβάνεται επιχορήγηση για την πυροπροστασία, επιχορήγηση της λειτουργίας της κατασκήνωσης Κερατέας, επιχορήγηση μισθώματος 
Κ.Ε.Π., χρηματοδότηση Παροχής Συσσιτίου Δήμου Λαυρεωτικής, επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και ληξιπρόθεσμων δικαστικών αποφάσεων, 
επιχορήγηση για εκλογική αποζημίωση, επιχορήγηση από το πρόγραμμα Europe for citizens και από το WiFI4U. 
 
 

13.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

27.208.746,27 2.513.026,11 9,24% 2.513.026,11 9,24% 100,00% 
 
Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες και οι λοιπές επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις και έργα, για τις οποίες έχουν προϋπολογιστεί τα κάτωθι ποσά: 
1.Για την επιχορήγηση από Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των δήμων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 205.320,00 ευρώ και έχει εισπραχθεί έως το τέλος του Γ΄ τριμήνου 
το ποσό των 102.660,00 ευρώ. 
2.Για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 70.650,00 ευρώ, το οποίο και έχει εισπραχθεί. 
3.Για τη χρηματοδότηση κοινοχρήστων χώρων Κερατέας-Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 64.200,00 ευρώ. 
4.Για την επιχορήγηση για Πρόγραμμα πρόληψης – αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της χώρας 
έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 332.490,80 ευρώ και έχει εισπραχθεί έως το τέλος του Γ΄ τριμήνου το ποσό των 299.401,72 ευρώ. 
5. Για την αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου «ΟΙΚΙΑ  ΜΠΙΑ» μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό του 1.800.000,00 ευρώ. 
6. Για την αποκατάσταση της Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 2.210.000,00 ευρώ. 
7. Για την οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής  μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 2.158.065,69 ευρώ και έχει εισπραχθεί έως το τέλος του Γ΄ 
τριμήνου το ποσό του 1.704.854,09 ευρώ. 
8. Για την κατασκευή Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 780.000,00 ευρώ. 
9. Για τις εργασίες προστασίας φοινικοειδών του Δήμου Λαυρεωτικής μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 200.000,00 ευρώ. 
10.Για την κατασκευή γηπέδου 9x9 στο Δημοτικό Στάδιο Κερατέας μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 345.000,00 ευρώ. 
11. Για την ανέγερση του Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 800.000,00 ευρώ. 
12. Για την ενεργειακή αναβάθμιση συντήρηση και ανακατασκευή Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου και περιβάλλοντος χώρου μέσω προγραμματικής 
σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό του  1.500.000,00 ευρώ. 
13. Για την κτηματογράφηση πολεοδόμηση πράξη εφαρμογής επέκταση σχεδίου πόλης Κερατέας μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 
62.242,18 ευρώ. 
14. Για τη μελέτη ΓΠΣ στα διοικητικά όρια Δ. Λαυρεωτικής και τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 
137.167,99 ευρώ. 
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15. Για την Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Αττικής για την κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου του  Δημοτικού 
Σταδίου ¨ΠΑΝ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ¨ Δήμου Λαυρεωτικής  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 581.592,60 και έχει εισπραχθεί έως το τέλος του Γ΄ τριμήνου το ποσό των 8.580,80 
ευρώ. 
16. Για την επιχορήγηση δράσεων προγράμματος κοινωφελούς εργασίας  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 3.085,90 ευρώ.  
17. Για τη χρηματοδότηση ¨Κέντρο Κοινότητας¨ Δήμου Λαυρεωτικής από ΕΣΠΑ  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 33.696,00 ευρώ το οποίο και έχει εισπραχθεί.. 
18. Για τη χρηματοδότηση ¨Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων Δ.Ε. Κερατέας¨ από το Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 163.384,83ευρώ και έχει 
εισπραχθεί έως το τέλος του Γ΄ τριμήνου το ποσό των 127.643,50 ευρώ. 
19.Για τη χρηματοδότηση της Δ.Ε.Η. για προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς στο Ο.Τ.219 της Δ.Ε. Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 130.000,00 
ευρώ. 
20. Για τη χρηματοδότηση ΣΒΑΚ από το Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 35.000,00 ευρώ. 
21. Για τη χρηματοδότηση προμήθειας μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού από το Πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ¨ έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 
175.000,00 ευρώ. 
22. Για την επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων  και λοιπές δράσεις από το Πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ¨ έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 
117.100,00 ευρώ. 
23. Για τη χρηματοδότηση Προγράμματος Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 47.349,11 
ευρώ και έχει εισπραχθεί έως το τέλος του Γ΄ τριμήνου το ποσό των 22.940,00 ευρώ. 
24. Για τη χρηματοδότηση προμήθειας τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών  από το Πρόγραμμα ̈ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ̈  έχει προϋπολογιστεί το ποσό 
των 203.000,00 ευρώ. 
25. Για την Προγραμματική Σύμβαση Δήμου-Ε.Μ.Π. για πρωτότυπη έρευνα και ειδικές εργαστηριακές μετρήσεις για τη Γαλλική Σκάλα Λαυρίου έχει προϋπολογιστεί το 
ποσό των 40.500,01 ευρώ. 
26. Χρηματοδότηση για «Ανάπλαση τεσσάρων παραλιών Δήμου Λαυρεωτικής» 2018ΣΕ15510028 έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 239.999,52 ευρώ. 
27. Για τη χρηματοδότηση ¨Προμήθεια υλικών συντήρησης αποκατάστασης Φοινικοδάσους Λαυρίου¨ από το Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 
275.306,00 ευρώ και έχει εισπραχθεί έως το τέλος του Γ΄ τριμήνου το ποσό των 58.290,01 ευρώ. 
28. Για την ανάδειξη και αξιοποίηση του Πολιτιστικού Κέντρου Δ. Λαυρεωτικής έχει προϋπολογιστεί το ποσό του 1.060.780,79 ευρώ. 
29. Για την ανάδειξη και αξιοποίηση Κτιρίου Φιλόμουσων ως Πολιτιστικού Κέντρου του Δ. Λαυρεωτικής έχει προϋπολογιστεί το ποσό του 1.113.619,21 ευρώ. 
30. Για την Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση Πράξη Εφαρμογής Β’ κατοικίας Περιγιάλι-Τσονίμα-Τρεχαντιέρα στο Δ. Λαυρεωτικής έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 
880.000,00 ευρώ. 
31. Για την Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση Πράξη Εφαρμογής περιοχών Β’ κατοικίας Πανόραμα-Αγία Μαρίνα-Τουρκολίμανο (πρώην Δ. Κερατέας ) Δήμου Λαυρεωτικής 
έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 809.039,03 ευρώ. 
32. Για τη μελέτη Κτηματογράφησης Πολεοδόμησης Πράξης Εφαρμογής περιοχών Β’ κατοικίας «Βρωμοπούσι ή Καλοπήγαδο» Δήμου Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το 
ποσό του 1.136.813,97 ευρώ. 
33. Για τη μελέτη Κτηματογράφησης Πολεοδόμησης Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας «Πόρτο Εννέα» Δήμου Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των  
284.663,62 ευρώ. 
34. Για  την Αγροτική Οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I) έχει προϋπολογιστεί το ποσό των  868.000,00 ευρώ. 
35. Για  την Ανάπλαση Λ.Αθηνών –Σουνίου κάθετων οδών και όμορων πλατειών εντός σχεδίου πόλεως Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των  5.200.000,00 ευρώ. 
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36. Για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 285.200,00  ευρώ και έχει εισπραχθεί έως το 
τέλος του Γ΄ τριμήνου το ποσό των 142.600,00 ευρώ. 
37. Για Κτηματογραφική αποτύπωση – Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας – Υδραυλική Μελέτη Ρεμάτων- Περιβαλλοντική Μελέτη Ρεμάτων για την πολεοδόμηση  
περιοχών παραθεριστικής κατοικίας «Σπηλιαζέζα» και «Αγιασμόθι » Δήμου Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των  511.985,77 ευρώ. 
38. Για την επέκταση- αναβάθμιση υποδομών στις δομές υγείας Δήμου Λαυρεωτικής ΕΣΠΑ έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 74.400,00 ευρώ. 
39. Για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαυρεωτικής έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 1.674.093,25 ευρώ. 
                 

15.-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

223.800,00 125.109,28 55,90% 106.385,01 47,54% 85,03% 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 98.690,72 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο 
ποσό των 117.414,99 ευρώ Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών, από πρόστιμα Κ.Ο.Κ., από 
πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων και λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές, από παράβολα για πλειστηριασμούς-για τεύχη δημοπράτησης και λοιπά 
παράβολα, τα οποία εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 
 

16.-ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

177.747,80 16.992,79 9,57% 16.992,79 9,56% 100,00% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 160.755,01. Σε αυτή την 
κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων, από δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων 
αυτοκινήτων, από παρακράτηση ποσού της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. , λοιπά έκτακτα έσοδα και έσοδα που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες εκτάκτων εσόδων, 
τα οποία εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 
 
2.-ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.610.448,94 1.395.963,59 86,68% 1.229.870,79 76,37% 88,10% 
 
Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 
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21.-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.608.248,94 1.382.136,28 85,94% 1.216.316,47 75,63% 88,00% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 226.112,66 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 
391.932,47 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν έσοδα από 
τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, από τέλη ακίνητης περιουσίας, από το ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιτηδευματιών, από φόρο 
ηλεκτροδοτούμενων χώρων, από τέλη πεζοδρομίων από δικαιώματα και τέλη κοιμητηρίων, από παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης παραλίας Χάρακα-Δασκαλειού-
Πουνταζέζας, από μισθώματα εγκατάστασης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, ,τα οποία εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. Σχετικά με τα έσοδα 
από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι οι βεβαιώσεις αναφέρονται σε επιστρεφόμενα δημοτικά τέλη μη εισπραχθέντα από τη 
Δ.Ε.Η., καθώς και σε ακίνητα μη ηλεκτροδοτούμενα , πολλά εκ των οποίων έχουν ηλεκτροδοτηθεί εν αγνοία της Υπηρεσίας και αναμένονται διαγραφές των βεβαιωμένων 
ποσών κατά τη διάρκεια του έτους.  
 

22.-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

2.200,00 13.827,31 628,51% 13.554,32 616,11% 98,03% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των -11.627,31 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των -
11.354,32 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν έσοδα από 
λοιπά πρόστιμα και πρόστιμα Κ.Ο.Κ.  
 
3.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

8.250.081,54 8.225.982,02 99,71% 355.727,70 4,31% 4,32% 
 
Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ Βεβαιωθέντων και Εισπραχθέντων υπολοίπων προηγουμένων οικονομικών ετών ενδεικτικά αναλύεται ως: 
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Σελίδα 11 από 82 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 01.01-30.09.2019 

Κ.Α.  Περιγραφή 
 Προϋπ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 
3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3.726.152,29 3.711.629,81 22.076,38 
3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 1.961.423,54                 1.961.251,36                198.621,14 
3214.001 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 88.090,66 88.090,66 5.810,32 
3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας 136.489,93 134.310,10 3.445,73 
3216.001 Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων 343.209,60 343.209,60 0,00 
 και προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος 
3217.001 Εισφορά λόγω ένταξης σχεδίου περιοχής Λεγραινών 228.841,94 228.841,94 4.374,02 
3217.002 Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης Κερατέας 103.310,30 103.310,30 118,48 
3217.003 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Τσονίμα 5.078,96 5.078,96 80,32 
3217.004 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Τρεχαντιέρα 2.473,33 2.473,33 60,50 
3217.005 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. Περιγιάλι 5.273,30 5.273,30 0,00 
3217.006 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Αγ. Μαρίνα 6.284,40                        6.004,40                        196,37 
3217.007 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Πανόραμα 560,00 560,00 0,00 
3217.008 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Δασκαλειό 2.357,09 2.357,09 93,76 
3217.009 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Βγέθι 583,33 583,33 0,00 
3217.010 Εισφορά  λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. ΠΟΡΤΟ-ΕΝΝΙΑ 1.215,46 407,46 17,46 
3217.011 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Καλοπήγαδο 2.356,66 2.356,66 0,00 
3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 126.097,02 126.097,02 15.999,19 
3219.002 Λοιπά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων 582.807,67 582.807,67 369,25 
3219.003 Λοιπά έσοδα        57.972,72                      54.601,72                    8.962,17 
3219.004 Έσοδα από τέλη πεζοδρομίων 84.524,07 84.524,07 6.119,10 
3219.005 Έσοδα από καταλογισμοί 832,67 832,67 0,00 
3219.006 Έσοδα από μισθώματα ακινήτων                                                                                          165.669,52                   163.318,46                   23.392,22 
3219.007 Έσοδα από Νεκροταφείο 100.729,97 100.729,97 20.404,95 
3219.008 Παραχώρηση δικαιώματος χρ. παραλίας Χάρακα 5.411,25 5.411,25 565,22 
3219.009 Εκμίσθωση αναψυκτηρίου και παραλίας Κακής Θάλασσας          10.000,00                    10.000,00                    9.452,69 
3219.011          Φόρος και χαρτόσημο για μισθώματα                                                                                        6.367,11                         6.278,91                    5.917,42 
3219.012           Καταβολή ΦΠΑ                             187.262,88                    187.261,99                  24.879,72 
3221. Έκτακτα γενικά έσοδα                                                                                                             308.705,87        308.379,99                    4.771,29 
     8.250.081,54       8.225.982,02   355.727,70 
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Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων τελών καθαριότητας και τελών ακίνητης περιουσίας οφείλεται στη σταδιακή κατά τη διάρκεια του έτους καταβολή 
των οφειλών από τους πολίτες και στις διαγραφές που πραγματοποιούνται, λόγω ηλεκτροδότησης πολλών ακινήτων. 
Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων του τέλους ρύπανσης Κερατέας οφείλεται στην εκκρεμότητα της έκδοσης της δικαστικής απόφασης. 
Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων της εισφοράς λόγω ένταξης σχεδίου περιοχής Λεγραινών οφείλεται στην ύπαρξη αγνώστων οφειλετών, πολλοί από 
τους οποίους είναι κληρονόμοι αποβιωσάντων ιδιοκτητών και δεν έχουν προβεί σε αποδοχή κληρονομιάς. 
Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων εσόδων από μισθώματα ακινήτων οφείλεται στην αποπληρωμή με δόσεις, βάσει απόφασης Δ.Σ., του μισθώματος 
ακινήτου  που περιήλθε στο Δήμο μετά τη λύση της ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ.  
Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων της εκμίσθωσης αναψυκτήριου και παραλίας της Κακής Θάλασσας οφείλεται στην αποπληρωμή με δόσεις, βάσει  
απόφασης Δ.Σ., του μισθώματος. 
Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων έκτακτων γενικών εσόδων  ΚΟΚ οφείλεται σε κλήσεις παλαιών ετών. 
Για τις οφειλές που αναφέρθηκαν και αφορούν τα προηγούμενα έτη αλλά και το έτος αυτό, έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες όπως δέσμευση φορολογικής 
ενημερότητας, αποστολή ειδοποιήσεων-επιστολών κ.ά., προκειμένου σταδιακά κατά την διάρκεια του έτους να εισπράττεται το μεγαλύτερο δυνατό ποσό.  
Προκειμένου να μην υπάρχει πλασματική εικόνα στις εισπράξεις εγγράφεται στο δημοτικό προϋπολογισμό στο σκέλος των εξόδων και στον ΚΑ…-8511της αντίστοιχης 
υπηρεσίας ποσό πρόβλεψης μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων. 
 
4.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.821.611,20 1.485.444,14 81,55% 1.434.364,14 78,74% 96,56% 
Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 

 
 

41.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.601.971,20 1.268.633,90 79,19% 1.268.633,90 79,19% 100,00% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ  προϋπολογισθέντων  και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 333.337,30 ευρώ. Σε αυτή 
την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, οι κρατήσεις αυτού και ο Φ.Π.Α. των καταλόγων της ύδρευσης, ο οποίος 
εισπράττεται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

42.- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων 
Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
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Βεβαιωθέντων Εισπραχθέντων Εισπραχθέντων 
30.000,00 11.370,24 37,90% 11.370,24 37,90% 100,00% 

 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων-εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 18.629,76 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται 
οι επιστροφές χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων, οι επιστροφές παγίων προκαταβολών και αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών. 
 

43.- ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

189.640,00 154.360,00 108,33% 154.360,00 81,40% 75,14% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 35.280,00 ευρώ. Σε αυτή 
την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται οι ΚΑΠ για την  κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης .   
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 
 

 6.-ΕΞΟΔΑ  
Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

11.987.627,61 11.523.671,35 96,13% 8.531.741,84      71,17% 7.544.830,32 7.020.152,03 58,56% 82,28% 
 
  Σε  αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν αμοιβές και έξοδα προσωπικού καθώς και αμοιβές αιρετών και τρίτων, εργοδοτικές εισφορές, 
δικαιώματα Δ.Ε.Η., διάφορα έξοδα π.χ. ταχυδρομικά-τηλεφωνικά τέλη, συνδρομές, προμήθειες τραπεζών, επιχορηγήσεις νομικών προσώπων, δάνεια και  χρεολύσια 
αυτών, μισθώματα, συντηρήσεις, προμήθειες αναλωσίμων και ανταλλακτικών κ.λ.π. 
 
7.-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

28.250.391,13 7.674.848,22 27,17% 2.716.856,90 9,62% 2.297.535,50 2.129.924,86 7,54% 78,40% 
                                                                 71.- ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

2.852.128,20 1.653.068,88 57,96% 510.041,60 17,88% 165.933,70 85.365,63 2,99% 16,74% 
 
  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν προμήθειες επίπλων και σκευών, Η/Υ, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δικτύου 

ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης, υαλοπινάκων, σιδηρών κιγκλιδωμάτων στις παιδικές χαρές  Δ.Ε. Κερατέας ελαστικών, container, πινακίδων σήμανσης, οχημάτων, 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, προμήθεια κολόνων φωτισμού, προμήθεια φωτοβολταϊκών συστημάτων, οργάνων παιδικής χαράς, την αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ.169,την 

αγορά ακινήτου στην Αγ.Τριάδα Σούρεζας, την αγορά όμορων 3ου Δημοτικού Σχολείου Κερατέας, την αγορά ρυμοτ. ακινήτου στο Ο.Τ.27, τη χρηματοδότηση κοινόχρηστων 

χώρων Κερατέας από το Πράσινο Ταμείο, την προμήθεια τοποθέτηση ξύλινων οικίσκων για τη Ζ΄ Παιδική εξοχή Κερατέας. 
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                                                                                                             73.-ΕΡΓΑ 
Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

21.316.613,07 5.870.384,86 27,54% 2.144.784,03 10,06% 2.097.380,66 2.019.478,99 94,74% 94,16% 
 
  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν φωταγωγήσεις κτιρίων και πλατειών, συντηρήσεις και επισκευές εγκαταστάσεων και οδικού 
δικτύου, εργασίες καθαρισμού και διάφορα έργα. 
 
                                                             74.-ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

4.081.649,86 151.394,48 3,71% 62.031,27 1,52% 34.221,14 25.080,24 0,61% 40,43% 
 
  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν γενικές μελέτες, κτηματογραφικές μελέτες, αποζημιώσεις από ρυμοτομία, παροχή  υπηρεσιών 
συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης του Δήμου για την υποβολή προτάσεων και φακέλων έργων. 
 
 8.-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

11.630.990,75 3.633.870,71 31,24% 3.422.119,42 29,42% 3.335.612,33 3.314.809,71 28,50% 96,86% 
                                                                                             
 

81.-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 
 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

2.101.912,57 2.018.264,77 96,02% 2.018.264,32 96,02% 1.951.836,37 1.931.033,75 91,87% 95,68% 
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  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν πληρωμές υποχρεώσεων παλαιοτέρων ετών, οι οποίες αναφέρονται σε αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού και αιρετών, σε φόρους-τέλη, σε έργα και σε διάφορα άλλα έξοδα.  
 

82.-ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 
Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

1.632.398,70 1.615.605,94 98,97% 1.403.855,10 86,00% 1.383.775,96 1.383.775,96 84,77% 98,57% 
 
Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν αποδόσεις συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών, φόρων και επιστροφών χρηματικών 
ποσών.  
 

85.-ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ 
                                ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

7.896.679,48         
 
Σε αυτή την κατηγορία εξόδων περιλαμβάνεται η πρόβλεψη της μη είσπραξης εντός του έτους, βεβαιωμένων κατά τα παρελθόντα έτη απαιτήσεων. 
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Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 

- την περ. β της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 

- την αριθ. οικ.40038/09.09.2011 «καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 

αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών» 

- τη ΔΥ/07.11.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Λαυρεωτικής, ως 

κατωτέρω:
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Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα
1 2 2/1 3 3/1 3/2

0 Τακτικά έσοδα 8.271.700,89 5.124.428,89 0,619513 5.077.348,19 0,613822 0,990812
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 62.316,68 19.875,79 0,318948 15.980,63 0,256442 0,804025
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 10.000,00 2.423,43 0,242343 2.423,43 0,242343 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 3.531.284,68 2.124.337,91 0,601577 2.123.061,09 0,601215 0,999399
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 712.963,49 406.558,90 0,570238 364.650,18 0,511457 0,896918
5 Φόροι και εισφορές 1.303.390,45 522.359,82 0,40077 522.359,82 0,40077 1
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 2.624.819,04 2.028.846,69 0,772947 2.028.846,69 0,772947 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 26.926,55 20.026,35 0,74374 20.026,35 0,74374 1
1 Εκτακτα έσοδα 29.704.106,27 4.199.192,28 0,141367 4.180.468,01 0,140737 0,995541

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 14.389,28 0,00 0 0,00 0 ########
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 2.079.422,92 1.544.064,10 0,742545 1.544.064,10 0,742545 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 27.208.746,27 2.513.026,11 0,092361 2.513.026,11 0,092361 1
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 223.800,00 125.109,28 0,559023 106.385,01 0,475358 0,850337
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 177.747,80 16.992,79 0,095601 16.992,79 0,095601 1
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1.610.448,94 1.395.963,59 0,866816 1.229.870,79 0,763682 0,881019

21 Τακτικά έσοδα 1.608.248,94 1.382.136,28 0,859404 1.216.316,47 0,756299 0,880026
22 Έκτακτα έσοδα 2.200,00 13.827,31 6,285141 13.554,32 6,161055 0,980257
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 8.250.081,54 8.225.982,02 0,997079 355.727,70 0,043118 0,043244

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 8.250.081,54 8.225.982,02 0,997079 355.727,70 0,043118 0,043244
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1.821.611,20 1.434.364,14 0,787415 1.434.364,14 0,787415 1

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 1.601.971,20 1.268.633,90 0,791921 1.268.633,90 0,791921 1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 30.000,00 11.370,24 0,379008 11.370,24 0,379008 1
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 189.640,00 154.360,00 0,813963 154.360,00 0,813963 1
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 2.240.357,27 0,00 0 0,00 0 ########

Σύνολα εσόδων 51.898.306,11 20.379.930,92 12.277.778,83

Κ.Α.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/9/2019

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ %

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3

6 Έξοδα 11987627,61 11523671,4 0,961297 8531741,84 0,7117123 7544830,32 7020152,03 0,5856165 0,8228275
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3529468,58 3468180,53 0,982635 2487453,93 0,7047673 2473848,46 2473848,46 0,7009124 0,9945304
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 936956,23 922664,67 0,984747 646387,17 0,6898798 625918,58 609168,66 0,650157 0,9424207
62 Παροχές τρίτων 2286783,66 2148286,5 0,939436 1892239,1 0,8274675 1397389,51 1248481,21 0,5459551 0,6597904
63 Φόροι - τέλη 42546,33 42546,33 1 22727,91 0,534192 22727,91 22727,91 0,534192 1
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 826104,89 775292,78 0,938492 543165,91 0,6575024 399395,4 209951,95 0,2541468 0,3865337
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας π ίστεως 335542,19 335542,19 1 252232,83 0,7517172 252232,83 252232,83 0,7517172 1
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1385902,73 1191835,35 0,85997 991484,23 0,7154068 739270,25 596793,63 0,4306173 0,6019194
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2644323 2639323 0,998109 1696050,76 0,6413932 1634047,38 1606947,38 0,6076971 0,9474642
68 Λοιπά Έξοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

7 Επενδύσεις 28250391,13 7674848,22 0,271672 2716856,9 0,0961706 2297535,5 2129924,86 0,0753945 0,7839665
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2852128,2 1653068,88 0,579591 510041,6 0,1788284 165933,7 85365,63 0,0299305 0,1673699
73 Έργα 21316613,07 5870384,86 0,27539 2144784,03 0,1006156 2097380,66 2019478,99 0,0947373 0,9415768
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 4081649,86 151394,48 0,037091 62031,27 0,0151976 34221,14 25080,24 0,0061446 0,4043161
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επ ιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 11630990,75 3633870,71 0,31243 3422119,42 0,2942242 3335612,33 3314809,71 0,2849981 0,9686423
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2101912,57 2018264,77 0,960204 2018264,32 0,9602037 1951836,37 1931033,75 0,9187032 0,9567794
82 Αποδόσεις 1632398,7 1615605,94 0,989713 1403855,1 0,8599952 1383775,96 1383775,96 0,8476948 0,9856971
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 7896679,48 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0!

9 Αποθεματικό 29296,62
Σύνολα δαπανών 51898306,11 22832390,3 14670718,16 13177978,2 12464886,6

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/9/2019

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Μεταβολή %
%1 2 3 3\2

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10.559.527,55 10.385.705,30 10.383.981,97 1,00
1. Απαιτήσεις απόφόρους,τελη κλπ 8.339.674,21 8.170.598,37 8.174.454,74 1,00
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό 

Δημόσιο & Δημοσιες επιχ
3. Λοιπές απαιτήσεις 2.219.853,34 2.215.106,93 2.209.527,23 1,00
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.240.699,83 2.323.003,17 2.052.680,50 0,88
1. Ταμείο 893,70 1.835,42 1.821,91 0,99
2. Καταθέσεις όψεως και 

προθεσμίας
2.239.806,13 2.321.167,75 2.050.858,59 0,88

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.014.713,35 1.014.694,23 1.014.694,23 1,00

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 63.331,06 63.331,06 63.331,06 1,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 951.382,29 951.363,17 951.363,17 1,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 

ενεργητικού
0,00 0,00 0,00

1 2 3 3\2

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 2.244.887,53 2.084.304,00 1.864.823,90
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

σε τράπεζες
1.802.517,57 1.802.517,57 1.705.004,09

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
σε τράπεζες

442.369,96 281.786,43 159.819,81

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.971.096,55 2.514.266,87 2.407.867,54 0,96
1. Προμηθευτές 1.674.733,67 2.082.845,17 2.064.006,99 0,99
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 209.442,39 188.223,47 170.790,50 0,91
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 183,47 105.052,21 107.915,20 1,03
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες & 

μακροπροθεσμες  υποχρεώσεις
86.737,02 138.146,02 65.154,85 0,47

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

756.564,15 715.370,72 715.370,72

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 

(πληρωτέα)
756.564,15 715.370,72 715.370,72

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 
παθητικού

0,00 0,00 0,00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

τέλος Προηγούμενου έτους 2ο Τρίμηνο 2019 3ο Τρίμηνο 2019
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Β. Υποβάλλει την ανωτέρω έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αρετούσα Μακρή ΜΕΙΟΨΗΦΗΣΕ στην υποβληθείσα 

Εισήγηση – Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας αναφορικά με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ 

Εσόδων και Εξόδων του Γ΄ τριμήνου του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2019, καθόσον από τα οικονομικά 

στοιχεία και σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, σαφώς προκύπτει ότι 

στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα 

εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης.  

Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από το ποσοστό μεταξύ των προϋπολογισθέντων και 

εισπραχθέντων τακτικών εσόδων το οποίο ανέρχεται σε 61,38%, δηλαδή ο Π/Υ έχει υστέρηση και 

υλοποιείται με ένα ποσοστό 20,50% ανά τρίμηνο, με αποτέλεσμα η εκτιμώμενη εκτέλεση του Π/Υ να 

φθάσει στο τέλος του 2019 σε ποσοστό 82%.Απογοητευτική είναι επίσης η εικόνα της εκτέλεσης του 

Π/Υ και στο σκέλος των έκτατων εσόδων, καθόσον το ποσοστό μεταξύ των προϋπολογισθέντων και 

εισπραχθέντων έκτακτων εσόδων ανέρχεται, κατά το Γ΄ τρίμηνο, σε 14,07%.  

Αντίστοιχα αποθαρρυντική είναι η εικόνα της εκτέλεσης του Π/Υ και στο σκέλος των δαπανών, 

καθόσον από τα στοιχεία του Ισολογισμού σαφώς προκύπτει, ότι οι απαιτήσεις των προμηθευτών 

παραμένουν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο τρίμηνο και δεν  μειώνονται, ενώ αντιθέτως έχουν 

μειωθεί κατά 270.323€, σε σχέση με το προηγούμενο Β΄ τρίμηνο, τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου, 

τα οποία αφαιρουμένων των ειδικευμένων ποσών και των μισθοδοσιών δύο μηνών, ανέρχονται στο 

ποσό των 376.000€ περίπου.    

Για τους ανωτέρω λόγους πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί υποχρεωτικά σε 

αναμόρφωση του Π/Υ, με απόφασή του που θα ληφθεί εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από 

την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την Οικονομική Επιτροπή, μειώνοντας τα έσοδα που 

εμφανίζουν αποκλίσεις και αντιστοίχως περικόπτοντας δαπάνες, ώστε να μην καταστεί σε καμία 

περίπτωση στο τέλος του έτους ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών Κοιμητηρίων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2020 

Αρ. Απόφ.: 193/2019 

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 «καθορισμού 

τελών Κοιμητηρίων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2020», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τη ΔΥ/31.10.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται 

τα ακόλουθα:  

«Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, η 

Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή 

τελών, δικαιωμάτων και εισφορών ή την αναπροσαρμογή αυτών. 
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Με την υπ΄αριθμ.233/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν τα τέλη 

Κοιμητηρίων της Δ.Ε. Λαυρίου και της Δ.Ε. Κερατέας για το έτος 2019, τα οποία ισχύουν σήμερα ως 

εξής: 

Α. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 

1. Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 1.000,00€. 

Λόγω  της ρυμοτομίας των κοιμητηρίων απαγορεύεται η παραχώρηση διπλού τάφου στα 

Κοιμητήρια Λαυρίου. 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑΦΕΣ 

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο 30,00 €. 

β) Ταφή τριετούς χρήσεως 30,00 €. 

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως 170,00 €. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ 

 α) Εκταφή 30,00 €. 

β) Αγορά κυτίου Οστεοφυλακίου 35,00 €. 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 

α) Τέλος παράτασης για πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 50,00€ το χρόνο.  

β) Για το 5ο έτος 50,00€ το χρόνο. 

γ) Πέραν της πενταετίας και μόνον εφόσον δικαιολογείται υπό ιδιαίτερες περιστάσεις η παραμονή, 

σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 50,00€ το χρόνο. 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ 

α) Τέλος φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο 30,00 € ετησίως.  

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00€. 

γ) Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων 293,47€ 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 

7. Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00€ ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 

 

Β. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

1. Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 400,00€. 

Παραχώρηση διπλού οικογενειακού τάφου δεν επιτρέπεται. 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ 

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο 30,00€. 

β) Ταφή τριετούς χρήσεως 30,00€. 

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως 170,00€. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ  

α) Εκταφή 30,00€. 

β) Αγορά Οστεοθήκης 35,00€. 
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4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 

α) Τέλος παράτασης για πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 50,00€ το χρόνο.  

β) Για το 5ο έτος 50,00 € το χρόνο. 

γ) Πέραν της πενταετίας και μόνον εφόσον δικαιολογείται υπό ιδιαίτερες περιστάσεις η παραμονή, 

σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 50,00€ το χρόνο. 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ 

α) Τέλος φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο 30,00€ ετησίως. 

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00€. 

γ) Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων 293,47€. 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 

Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00€ ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 

 

Γ. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ 

1. Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 1.000,00€. 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ 

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο 30,00€. 

β) Ταφή τριετούς χρήσεως 30,00€. 

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως 170,00€. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ  

α) Εκταφή 15,00€ 

β) Αγορά Οστεοθήκης 35,00€ 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 

α) Τέλος παράτασης για πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 50,00€ το χρόνο.  

β) Για το 5ο έτος 50,00€ το χρόνο. 

γ) Πέραν της πενταετίας και μόνον εφόσον δικαιολογείται υπό ιδιαίτερες περιστάσεις η παραμονή, 

σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 50,00€ το χρόνο. 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ 

α) Τέλος φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο 30,00 € ετησίως.  

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00€. 

γ) Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων 293,47€. 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 

Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00 € ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 

 

Δ. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

1. Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 200,00€. 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ 
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α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο 30,00€. 

β) Ταφή τριετούς χρήσεως 30,00€. 

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως 170,00€. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ  

α) Εκταφή 15,00€. 

β) Αγορά Οστεοθήκης 35,00€. 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 

α) Τέλος παράτασης για πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 50,00€ το χρόνο.  

β) Για το 5ο έτος 50,00€ το χρόνο. 

γ) Πέραν της πενταετίας και μόνον εφόσον δικαιολογείται υπό ιδιαίτερες περιστάσεις η παραμονή, 

σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 50,00€ το χρόνο. 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ 

α) Τέλος φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο 30,00€ ετησίως.  

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00€. 

γ) Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων 293,47€. 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 

Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00€ ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 

 

Ε. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΜΑΡΙΖΑΣ) 

1. Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 200,00€. 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ 

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο 30,00€. 

β) Ταφή τριετούς χρήσεως 30,00€. 

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως 170,00€. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ 

 α) Εκταφή 15,00€. 

β) Αγορά Οστεοθήκης 35,00€. 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 

α) Τέλος παράτασης για πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 50,00€ το χρόνο.  

β) Για το 5ο έτος 50,00€ το χρόνο. 

γ) Πέραν της πενταετίας και μόνον εφόσον δικαιολογείται υπό ιδιαίτερες περιστάσεις η παραμονή, 

σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 50,00€ το χρόνο. 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ 

α) Τέλος φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο 30,00€ ετησίως.  

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00€. 

γ) Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων 293,47€. 
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6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 

Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00€ ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 

Το τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις: 

- Στη μεταφορά οστών, από εκταφή άλλου μνήματος ή άλλου κοιμητηρίου και φύλαξη τους στον 

οικογενειακό τάφο, εφόσον υπάρχουν τα ανάλογα δικαιώματα και 

- Όταν γίνεται ενταφιασμός σε οικογενειακό τάφο, χρεώνεται φύλαξη οστών του αμέσως 

προηγούμενου ενταφιασμένου του οποίου γίνεται εκταφή και όχι των προγενέστερων αυτού, 

προκειμένου να γίνει ο νέος ενταφιασμός. 

Παρακαλούμε,  όπως η Οικονομική επιτροπή εξετάσει: 

1. την αναπροσαρμογή τιμών από 15€ σε 30 €  στις εκταφές των  Κοιμητηρίων Λεγραινών, 

Πλάκας Κερατέας και Αγίου Κωνσταντίνου όπως ισχύει στην Κερατέα και στο Λαύριο.  

2. την αναπροσαρμογή τιμών στην παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου στην Πλάκα 

Κερατέας και στον Άγιο Κωνσταντίνο. Η τιμή των 200€ που ισχύει σήμερα είναι σχεδόν ίδια με το 

τέλος χώρου τριετούς χρήσης. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την εισήγηση σας προς το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου 

μας για τη λήψη σχετικής απόφασης «Καθορισμός τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020». 

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, παρ.1, περ.ζ’ του Ν.3852/2010 

− Την υπ’ αριθμ.233/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

− Τη ΔΥ/31.10.2019 εισήγηση 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  

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, τη ΜΗ αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων των 

Δημοτικών Κοιμητηρίων Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2020 και τη διατήρηση αυτών όπως 

καθορίστηκαν για το οικονομικό έτος 2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 233/2018 Απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με εξαίρεση: 

Α.  Tέλος εκταφής, ενιαία τιμή για όλα τα κοιμητήρια: 30,00 ευρώ. 

Β. Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου στα Κοιμητήρια Πλάκας Κερατέας και Αγίου 

Κωνσταντίνου: 400,00 ευρώ.  

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστών τελών κοινοχρήστων χώρων  Λαυρεωτικής 

έτους 2020 και τρόπου καταβολής αυτών 
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Αρ. Απόφ.: 194/2019 

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 «καθορισμού 

συντελεστών τελών κοινοχρήστων χώρων  Λαυρεωτικής έτους 2020 και τρόπου καταβολής αυτών», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τη ΔΥ/31.10.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  

«Σύμφωνα µε το άρθρο 13 του Β∆ της 24/9 - 20/10/ 58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 

3 του Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε µε το αρ. 16 Ν.1828/89 και την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 

3254/2004, ‘’το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων ορίζεται ετήσιο δι' αποφάσεως του Δημοτικού 

Συμβουλίου κατά τετραγωνικό μέτρο ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και αναλόγως της περιοχής της 

πόλεως ή του χωριού εις την οποία κείται ο χρησιμοποιούμενος χώρος.’’ 

Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, µε την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους 

που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου (ΣΤΕ 140/89 ΔιΔικ 1990 

σελ 1228, Τρ ΔΠρβόλου 506/1998 ΔιΔικ 1999 (σελ 509) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή 

Ανειδίκευτων εσόδων (Εγκ. Υπ.Εσ. 31727/13-4-1978). 

Για τον καθορισμό ή την αναπροσαρμογή του τέλους, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη του, αφ’ ενός µεν το όφελος που έχουν κατά περίπτωση όσοι χρησιμοποιούν 

κοινόχρηστο χώρο, αφ’ ετέρου δε το βαθμό μεταβολής των οικονομικών συνθηκών κατά το χρονικό 

διάστημα που παρήλθε από την έκδοση της αμέσως προηγούμενης απόφασης. 

Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν 

οποιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδομικές εργασίες, το τέλος ορίζεται μηνιαίο κατά ζώνες με 

απόφαση του συμβουλίου και κατά τετραγωνικό μέτρο». 

Επιπροσθέτως για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από περίπτερα σύμφωνα με το Ν. 

4093/2012, (Φ.Ε.Κ. 222/Α/12-11-2012), στην παράγραφο ΣΤ.2 περίπτωση 5, ορίζετε ότι από 1/1/2014 

οι δικαιούχοι εκμετάλλευσης ενός περιπτέρου, εκτός από τον χώρο που καταλαμβάνουν τα 

λειτουργικά στοιχεία του περιπτέρου, (ψυγεία, σταντ κ.τ.λ.), υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής 

τέλους και για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου. 

Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπουν ότι σε κάθε περίπτωση το αναλογούν τέλος 

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

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

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

εγγυητικής επιστολής. 

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

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

ισόποσες δόσεις χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον 

υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας μέρος του τέλους. Με την απόφαση του δημοτικού 
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συμβουλίου καθορίζεται το ποσοστό του ετήσιου τέλους που πρέπει να καταβληθεί προ της 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Με την περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονομική 

επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. 

Συνεπώς για τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και 

εισφορών απαιτείται η προηγούμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής. 

Οι ισχύοντες συντελεστές, έτους 2019, καθορίστηκαν, µε την υπ’ αριθμ. 277/2018 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου ανά κατηγορία, ως εξής: 

Ι. 1)    Για την κατάληψη πεζοδρομίων, πλατειών ή κοινοχρήστων χώρων, για την έκθεση 

εμπορευμάτων ή τραπεζοκαθισμάτων, οι συντελεστές είναι: 

Α ζώνη = 16,00 €/τ.μ. ετησίως Β ζώνη = 12,00 €/τ.μ. ετησίως 

2) Για την κατάληψη πεζοδρομίων με οικοδομικά υλικά ή εργοτάξια Α και Β ζώνης 10,00 €/τ.μ. 

μηνιαίως. 

3) Για την κάλυψη πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων κατά τις θρησκευτικές πανηγύρεις:  

Α) Για το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας: 10,00 €/τ.μ. για 3 ημέρες. 

Β) Για τις λοιπές πανηγύρεις: 20,00 € ημερησίως. 

Γ) Για κατάληψη από μηχανικά παιχνίδια, λούναπαρκ, κ.λ.π., από 0,50€/τ.μ. ή 2,00 € ανά θέση 

(εκάστη θέση είναι 4 μέτρα) ημερησίως, για όλες τις πανηγύρεις του Δήμου ενιαία. 

4) Για τον επιπλέον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνουν τα περίπτερα εκτός των τ.μ. που 

δικαιούνται από την άδειά τους: 

Α) Για τα περίπτερα της πόλης (συμπεριλαμβανομένου και του κουβουκλίου): 32,00 €/τ.μ. 

ετησίως. 

Β) Για τα περίπτερα εκτός της πόλης: σε 17,00 €/τ.μ. ετησίως. 

5) Για την χρήση του υπεδάφους: 28,00 € το κ.μ./ετησίως. 

6) Για την χρήση κοινόχρηστων χώρων από στάσιμους πωλητές εποχιακών φρούτων και 

λαχανικών ως και καντίνες το τέλος έχει οριστεί σε 16,00 € /τ.μ. ετησίως ανεξαρτήτως από την χρονική 

διάρκεια κατάληψης. 
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ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

1.500,00 ευρώ ετησίως για κάθε μία από τις παρακάτω παραχωρημένες θέσεις στάθμευσης σε 

τράπεζες και 700,00 ευρώ ετησίως για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

1. Τράπεζα «EUROBANK» Λεωφόρος Αθ. Λαυρίου 1 

2. Τράπεζα «ALPHA BANK» Μουσουργού & 
Μητροπούλου 

1 

3. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Λεωφ. Αθηνών 8 1 

4. Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ» Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 

5. Τράπεζα «ΠΕΙΡΑΙΩΣ» Λιμάνι Λαυρίου 1 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

1. Τράπεζα «ALPHA BANK» Λεωφ. Λαυρίου 43 1 

2. Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ» Λεωφ. Λαυρίου & Κέκρωπος 1 

3. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Λεωφ. Λαυρίου & Περικλέους 1 

 

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ 

3.000,00 ευρώ /τεμ. ετησίως για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από αυτόματες ταμειολογιστικές 

μηχανές (ΑΤΜ) τραπεζών για συναλλαγές κοινού 

28,00 ευρώ ετησίως ανά κυβικό μέτρο για τη χρήση υπεδάφους από δεξαμενές υγρών καυσίμων των 

πρατηρίων 

Για χρήση κοινοχρήστων χώρων που δεν αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις ισχύει η 

προγενέστερη υπ. αριθμ. 328/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

ΙΙ. Ορίζονται οι ζώνες Α και Β του Δήμου Λαυρεωτικής, ως ακολούθως: 

Η Α ζώνη περιλαμβάνει τις εξής περιοχές του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής: Κέντρο της πόλης που 

περικλείεται από τις οδούς Αθηνών-Λαυρίου, Στράβωνος, Φ. Νέγρη μέχρι και το λιμάνι. Επίσης, τις 

περιοχές Πουνταζέζα, Λιμάνι Πασά, Σούνιο, Λεγραινά. 

Η Β ζώνη περιλαμβάνει τις εξής συνοικίες του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής: Νυχτοχώρι, Αγία 

Παρασκευή, Νεάπολη, Άγιος Ανδρέας, Κυπριανός, Σαντορινέϊκα, Ευαγγελίστρια, Καβοδόκανος, 
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Θορικό, Εργατικές Κατοικίες, Άγιο Γεράσιμο, καθώς και ολόκληρη τη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας 

(πόλη και οικισμούς) και την Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου. 

 

Επίσης με την υπ’ αριθμ. 118/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, «συμπλήρωση – 

τροποποίηση της παραπάνω υπ’ αριθμ. 143/2017 απόφασης», καθορίστηκε ο τρόπος καταβολής των 

τελών κοινόχρηστων χώρων ως εξής: 

Η καταβολή των τελών κοινοχρήστων χώρων για το σύνολο της οφειλής να πραγματοποιείται 

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

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

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

οικονομικού έτους που αφορά η άδεια. Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, 

η άδεια θεωρείται από το Δήμο, αναγραφομένων επί αυτής των αριθμών των σχετικών γραμματίων 

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

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

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

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την εισήγηση σας προς το δημοτικό συμβούλιο του 

Δήμου μας για τη λήψη σχετικής απόφασης ‘’α) Καθορισμού συντελεστών τελών κοινοχρήστων 

χώρων Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020 καθώς και β) του τρόπου καταβολής αυτών’’». 

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, παρ.1, περ.ζ’ του Ν.3852/2010 

− Τις υπ’ αριθμ.143/2017, 118/2018 και 277/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαυρεωτικής 

− Τη ΔΥ/31.10.2019 εισήγηση 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  

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, τη ΜΗ αναπροσαρμογή των συντελεστών τελών 

κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2020 και τη διατήρηση αυτών όπως 

καθορίστηκαν για το οικονομικό έτος 2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 277/2018 Απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής.  

Για τον τρόπο καταβολής των τελών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2020 ισχύουν τα αναφερόμενα 

στην υπ’ αριθμ.118/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής. 
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί καθορισμού τιμών της Υπηρεσίας Εσόδων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 

2020 

Αρ. Απόφ.: 195/2019 

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 «καθορισμού 

τιμών της Υπηρεσίας Εσόδων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2020», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τη ΔΥ/31.10.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου 

αναφέρονται τα ακόλουθα:  

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 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. 

    Με την υπ΄αριθμ.330/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι τιμές της 

Υπηρεσίας  εσόδων  για το έτος 2012, τα οποία ισχύουν έως σήμερα ως εξής: 

1. Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας του παλαιού Μηχανουργείου για διαφημιστικά 

γυρίσματα: 600,00 €/ημέρα. 

2. Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας του παλαιού Μηχανουργείου για θεατρικές παραστάσεις: 

880,00 € /ημέρα. 

3. Έσοδα από γυρίσματα σε εξωτερικούς χώρους: 600,00 € /ημέρα. 

4. Παραχώρηση αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου για παιδικές θεατρικές παραστάσεις: 140,00 € 

/ημέρα. 

5. Παραχώρηση αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου για θεατρικές παραστάσεις: 205,00 € /ημέρα. 

6. Έσοδα καθαριότητας από ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ: 20,00 €/ημέρα. 

7. Έσοδα καθαριότητας από ΤΣΙΡΚΟ: 50,00 €/ημέρα. 

8. Παραχώρηση κοινόχρηστων ανοικτών χώρων για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα 

(μουσικές εκδηλώσεις, προβολή προϊόντων, κλπ.) από 150,00€ έως 400,00 €. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την εισήγηση σας προς το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου 

μας για τη λήψη σχετικής απόφασης «Καθορισμού τιμών της Υπηρεσίας Εσόδων». 

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 87/Α/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της 

αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

− Τις διατάξεις του  άρθρου 11 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του 

Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και 

άλλα επείγοντα ζητήματα» 
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− Την υπ’ αριθμ.330/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

− Τη ΔΥ/31.10.2019 εισήγηση 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  

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής τον καθορισμό των τιμών που αφορούν την 

Υπηρεσία Εσόδων για το έτος 2020, ως κατωτέρω: 

1. Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας του παλαιού Μηχανουργείου για διαφημιστικά 

γυρίσματα: 300,00 € ανά ημέρα. 

2. Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας του παλαιού Μηχανουργείου για θεατρικές παραστάσεις: 

500,00 € ανά ημέρα. 

3. Έσοδα από γυρίσματα σε εξωτερικούς χώρους: 500,00 € ανά ημέρα, 1.500 € ανά εβδομάδα, 

5.000,00 € ανά μήνα. 

4. Παραχώρηση αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου για παιδικές θεατρικές παραστάσεις: 140,00 € 

ανά ημέρα. 

5. Παραχώρηση αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου για θεατρικές παραστάσεις: 200,00 € ανά 

ημέρα. 

6. Έσοδα καθαριότητας από ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ: 20,00 € ανά ημέρα. 

7. Έσοδα καθαριότητας από ΤΣΙΡΚΟ: 50,00 € ανά ημέρα. 

8. Παραχώρηση κοινόχρηστων ανοικτών χώρων για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα 

(μουσικές εκδηλώσεις, προβολή προϊόντων, κλπ.) από 150,00€ έως 400,00 €. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί καθορισμού τιμών της Υπηρεσίας Εσόδων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 

2020 

Αρ. Απόφ.: 195/2019 

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 «καθορισμού 

τιμών της Υπηρεσίας Εσόδων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2020», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τη ΔΥ/31.10.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου 

αναφέρονται τα ακόλουθα:  

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 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. 

    Με την υπ΄αριθμ.330/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι τιμές της 

Υπηρεσίας  εσόδων  για το έτος 2012, τα οποία ισχύουν έως σήμερα ως εξής: 

1. Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας του παλαιού Μηχανουργείου για διαφημιστικά 

γυρίσματα: 600,00 €/ημέρα. 
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2. Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας του παλαιού Μηχανουργείου για θεατρικές παραστάσεις: 

880,00 € /ημέρα. 

3. Έσοδα από γυρίσματα σε εξωτερικούς χώρους: 600,00 € /ημέρα. 

4. Παραχώρηση αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου για παιδικές θεατρικές παραστάσεις: 140,00 € 

/ημέρα. 

5. Παραχώρηση αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου για θεατρικές παραστάσεις: 205,00 € /ημέρα. 

6. Έσοδα καθαριότητας από ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ: 20,00 €/ημέρα. 

7. Έσοδα καθαριότητας από ΤΣΙΡΚΟ: 50,00 €/ημέρα. 

8. Παραχώρηση κοινόχρηστων ανοικτών χώρων για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα 

(μουσικές εκδηλώσεις, προβολή προϊόντων, κλπ.) από 150,00€ έως 400,00 €. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την εισήγηση σας προς το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου 

μας για τη λήψη σχετικής απόφασης «Καθορισμού τιμών της Υπηρεσίας Εσόδων». 

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 87/Α/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της 

αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

− Τις διατάξεις του  άρθρου 11 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του 

Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και 

άλλα επείγοντα ζητήματα» 

− Την υπ’ αριθμ.330/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

− Τη ΔΥ/31.10.2019 εισήγηση 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  

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής τον καθορισμό των τιμών που αφορούν την 

Υπηρεσία Εσόδων για το έτος 2020, ως κατωτέρω: 

9. Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας του παλαιού Μηχανουργείου για διαφημιστικά 

γυρίσματα: 300,00 € ανά ημέρα. 

10. Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας του παλαιού Μηχανουργείου για θεατρικές παραστάσεις: 

500,00 € ανά ημέρα. 

11. Έσοδα από γυρίσματα σε εξωτερικούς χώρους: 500,00 € ανά ημέρα, 1.500 € ανά εβδομάδα, 

5.000,00 € ανά μήνα. 

12. Παραχώρηση αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου για παιδικές θεατρικές παραστάσεις: 140,00 € 

ανά ημέρα. 
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13. Παραχώρηση αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου για θεατρικές παραστάσεις: 200,00 € ανά 

ημέρα. 

14. Έσοδα καθαριότητας από ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ: 20,00 € ανά ημέρα. 

15. Έσοδα καθαριότητας από ΤΣΙΡΚΟ: 50,00 € ανά ημέρα. 

16. Παραχώρηση κοινόχρηστων ανοικτών χώρων για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα 

(μουσικές εκδηλώσεις, προβολή προϊόντων, κλπ.) από 150,00€ έως 400,00 €. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος και οικονομικών 

καταστάσεων χρήσης 2019 του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 197/2019 

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 «εφαρμογής 

διπλογραφικού συστήματος και οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 1905/24.10.2019 έγγραφο της Προέδρου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 

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

οικονομικών καταστάσεων έτους 2019 του Νομικού Προσώπου. 

Την αριθμ. πρωτ:19731/29.10.2019 εισήγηση της Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

             «Σε απάντηση του υπ’ αριθμ 1905/24-10-2019 εγγράφου του Νομικού Προσώπου «ΘΟΡΙΚΟΣ» 

Δήμου Λαυρεωτικής περί εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος και σύνταξη οικονομικών 

καταστάσεων έτους 2019  αναφέρουμε τα εξής:  

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

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

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

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

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

συστήσει. 

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

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

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

των Οικονομικών Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ.  

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

¨ΘΟΡΙΚΟΣ¨ στα θέματα Οικονομικής Διαχείρισης/Προμηθειών/Ταμειακής Διαχείρισης  λόγω έλλειψης 

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

αναλάβει την υποχρέωση παρακολούθησης του Διπλογραφικού Συστήματος και τη σύνταξη του 
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Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων του  Ν.Π.Δ.Δ. και γι’ αυτό κρίνεται αναγκαία η 

ανάθεση της σύνταξης των Ισολογισμών και των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019 σε 

εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή. 

     Σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 40 του Ν 4483/17  «Οι διατάξεις του π.δ. 315/1999 (Α΄ 302) που 

ισχύουν  για τους δήμους περί του Διπλογραφικού Συστήματος  Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής - 

Κοστολόγησης εφαρμόζονται αναλόγως και για τα δημοτικά ιδρύματα, τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, 

καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους συνδέσμους αυτών, εξαιρουμένων των 

σχολικών επιτροπών. Αν οι ανωτέρω φορείς δεν διαθέτουν υπάλληλο με την απαιτούμενη άδεια 

λογιστή και η ταμειακή υπηρεσία τους ασκείται  από τους δήμους που τους έχουν συστήσει, οι 

τελευταίοι αναλαμβάνουν και την τήρηση του Λογιστικού τους Σχεδίου. Αν στο δήμο δεν υπηρετεί 

υπάλληλος με την απαιτούμενη άδεια λογιστή ή ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων δεν 

επαρκεί για την κάλυψη της υποχρέωσης αυτής, γεγονός που βεβαιώνεται από την οικεία Οικονομική 

Επιτροπή έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, το νομικό πρόσωπο μπορεί να αναθέσει σε 

εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή κάθε εργασία για την τήρηση του Λογιστικού του Σχεδίου, κατ’ 

αναλογία και, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 209 του Ν 3463/2006 (Α΄ 114). Ομοίως, μπορεί να 

προσφύγει στις ίδιες διατάξεις, όταν έχει ίδια ταμειακή υπηρεσία, αλλά δεν διαθέτει προσωπικό με 

τα ανωτέρω απαιτούμενα τυπικά προσόντα.». 

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

αποφασίσουν σχετικά με την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή κάθε εργασίας για τη 

τήρηση του Λογιστικού Σχεδίου του Νομικού Προσώπου «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4483/2017 

− Τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 

− Τις διατάξεις του Π.Δ.315/1999 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 1905/24.10.2019 έγγραφο της Προέδρου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 19731/29.10.2019 εισήγηση της Υπηρεσίας 

− Το γεγονός ότι ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο Λαυρεωτικής δεν επαρκεί για 

να καλύψει και τις ανάγκες του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

την ανάθεση της τήρησης του λογιστικού σχεδίου (εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος και 

οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019) του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής σε εξωτερικό 

συνεργάτη – λογιστή. 
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2019 του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. απόφ: 198/2019 

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 4ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου 

Λαυρεωτικής», 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 
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προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της 

απόφασης αναμόρφωσης. 

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. 214/2018 (ΑΔΑ:6Χ4ΙΟΞ1Β-ΕΧΖ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 

«ΚΕΦΑΛΟΣ», με την οποία καταρτίστηκε και ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019.  

− Την υπ’ αριθμ. 214/2018 (ΑΔΑ:Ω18ΡΩΛ1-7ΚΤ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2019 και την 

αριθμ. πρωτ:121416/38154/6-3-2019  Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής, με την οποία επικυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. 39/2019 (ΑΔΑ: ΩΦ16ΟΞ1Β-ΓΙ6) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 

«ΚΕΦΑΛΟΣ», περί ψήφισης 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 49/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής και 

επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ: 36777/10329/15-4-2019 Απόφαση Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

− Την υπ’ αριθμ. 72/2019 (ΑΔΑ: Ψ978ΟΞ1Β-0ΓΠ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 

«ΚΕΦΑΛΟΣ», περί ψήφισης 2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 106/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής και 

επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ: 67396/18261/18-7-2019 Απόφαση Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

− Την υπ’ αριθμ. 74/2019 (ΑΔΑ: Ω4Ν6ΟΞ1Β-ΟΘΥ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 

«ΚΕΦΑΛΟΣ», περί ψήφισης 3ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 114/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής και 

επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ: 80833/21401/1-10-2019 Απόφαση Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

− Την υπ’ αριθμ. 87/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου 

Λαυρεωτικής, με την οποία: 

(α) Έγινε η αποδοχή της μείωσης του ποσού επιχορήγησης από το  Δήμο Λαυρεωτικής, κατά 50.000 

ευρώ, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.164/2019 απόφαση Δημοτικού  Συμβουλίου Λαυρεωτικής. 

 (β) Εισηγείται την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου 
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οικονομικού έτους 2019, προκειμένου οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του για το οικονομικό 

έτος 2019 να ισοσκελίζουν με το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών. 

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

του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’, θα παραμείνει αμετάβλητο στο ποσό των  1.247,88 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. 214/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής 

− την υπ’ αριθμ. 87/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ 

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 «ΚΕΦΑΛΟΣ» οικονομικού έτους 2019, 

όπως αυτή εμφανίζεται αναλυτικά κατωτέρω: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ν.Π.Δ.Δ.  ΚΕΦΑΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 ΤΕΤΑΡΤΗ (4η) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 
  

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 1.247,88 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 3.500,00 0,00 

 2 4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και  30.000,00 0,00 
 ταμεία 
 3 4142.002 Απόδοση εισ.υπέρ συλλόγου εργαζομένων 10,00 0,00 

 33.510,00 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 4 0718.001 Επιχορήγηση Δήμου -50.000,00 0,00 

 -50.000,00 

 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 5 0,00 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 1.500,00 

 6 0,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 1.000,00 

 7 0,00 00-6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.200,00 
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 8 0,00 15-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 7.210,00 

 9 0,00 15-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 2.280,00 

 10 0,00 15-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ αορίστου χρόνου 1.770,00 
 11 0,00 15-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές  προσωπικου Παιδικών Σταθμών 13.075,00 

 12 0,00 15-6473.002 Έξοδα οργάνωσης κοι.δραστ. Για Παιδικούς Σταθμούς 4.000,00 

 13 0,00 60-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλ. Παιδικών Σταθμών 1.500,00 

 14 0,00 60-6041.002 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ΚΗΦΗ 4.072,00 

 15 0,00 60-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων για το πρόγραμμα  1.070,00 
 ΚΗΦΗ 
 16 0,00 60-6265.001 Συντ-επισκ-επίπλων- λοιπ.εξοπλ-σκευών Παιδ.Σταθμών 500,00 

 17 0,00 00-8221.001 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών 3.500,00 

 18 0,00 00-8231.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 30.000,00 

 19 0,00 00-8242.002 Απόδ.εισπρ.υπέρσυλλόγου εργαζομένων 10,00 

 72.687,00 

 4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 20 0,00 00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε  -3.000,00 
 συνέδρια και σεμινάρια 
 21 0,00 00-6116. Αμοιβές δικαστικών επιμελητών -500,00 

 22 0,00 00-6821. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης -500,00 

 23 0,00 15-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων -8.478,08 

 24 0,00 15-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες  -4.000,00 
 ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 25 0,00 15-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες  -2.000,00 
 ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 26 0,00 15-6117.004 Αμοιβή γενικού γιατρού για ΒΣΣ -7.000,00 

 27 0,00 15-6142.003 Αμοιβή ορκωτών για τον έλεγχο των οικ. Καταστ. Έτους  2018 και  -788,00 
 προετοιμασία για το 2019 
 28 0,00 15-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος -1.000,00 

 29 0,00 15-6253.002 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων του ΚΗΦΗ -162,00 

 30 0,00 15-6264.004 Συντήρηση -επισκ.λοιπ.μηχανημάτων Παιδικών Σταθμών -1.000,00 
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 31 0,00 15-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού -500,00 
 32 0,00 15-6413.001 Μεταφορές μελών ΚΑΠΗ & νηπίων που φιλοξενούνται στους  -5.785,98 
 σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. 
 33 0,00 15-6461. Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων -700,00 

 34 0,00 15-6471.004 Δαπάνη διαμονής μελών των ΚΑΠΗ σε εκδρομές -120,00 

 35 0,00 15-6474.002 Προμήθεια στολών -7.000,00 

 36 0,00 15-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συνεχιζόμενο  -1.130,10 
 από το 2018) 
 37 0,00 15-6641.002 Προμ.καυσίμων και λιπ.για πρόγ.Βοήθεια στο σπίτι  -1.123,45 
 (συνεχιζόμενο από το 2018) 
 38 0,00 15-6643.001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ΚΑΠΗ  -102,65 
 (Συνεχιζόμενο από το 2018) 
 39 0,00 15-6643.002 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΒΒΣ Συνεχ. 2018 -2.273,55 

 40 0,00 15-6643.005 Προμήθεια καυσίμων για θέρμαν. ΠΣ Συνεχ. 2018 -8.160,45 

 41 0,00 15-6673. Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού -1.000,00 

 42 0,00 15-6693. Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και  -500,00 
 βελτιωτικών εδάφους 
 43 0,00 15-6699.005 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμ. για Παιδικούς Σταθμούς -4.000,00 

 44 0,00 60-6061.001 Παροχές ένδυσης προσωπικού Παιδικών Σταθμών -1.000,00 

 45 0,00 60-6061.002 Παροχές ένδυσης προσωπικού ΚΗΦΗ -1.400,00 

 46 0,00 60-6117.002 Αμοιβή ψυχολόγου για ΚΗΦΗ -6.200,00 

 47 0,00 60-6481.001 Έξοδα τροφείων ΠΣ Λαυρίου Συνεχ. 2018 -1.224,95 

 48 0,00 60-6481.002 Έξοδα τροφείων ΠΣ Κερατέας Συνεχ. 2018 -248,37 

 49 0,00 60-6612.005 Προμ.γραφ.ύλης για Παιδικούς.Σταθμούς 2019 -3.000,00 

 50 0,00 60-6612.006 Προμ.γραφ.ύλης για ΚΗΦΗ 2019 -500,00 

 51 0,00 60-6621.001 Είδη κλινοστρωμνών για Παιδικούς Σταθμούς -3.000,00 

 52 0,00 60-6634.001 Προμ.ειδών καθαριότητας για Παιδικούς Σταθμούς συνεχιζόμενο  -371,36 
 από το 2018 
 53 0,00 60-6634.002 Προμ.ειδών καθαριότητας για ΚΗΦΗ Συνεχ. 2018 -24,18 

 54 0,00 60-6641.001 Προμ.καυσίμων και λιπ.μετ.μέσων για ΚΗΦΗ -2.268,46 

 55 0,00 60-6671.001 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων ΚΗΦΗ -500,00 
 56 0,00 60-6692.001 Προμ.σπόρων-φυτών δενδρυλλίων -χλοοτάπητα για Παιδικούς  -22,71 
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 .Σταθμούς 
 57 0,00 15-7131. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός -6.000,00 

 58 0,00 15-7133.001 Έπιπλα σκεύη -192,71 

 59 0,00 15-7133.002 Έπιπλα - Σκεύη για Παιδικούς Σταθμούς -1.000,00 

 60 0,00 60-7133.002 Προμήθεια επίπλων -σκευών για ΚΗΦΗ -1.400,00 

 -89.177,00 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  -16.490,00 -16.490,00 
 : 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 1.247,88 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  1.247,88 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 33.510,00 
  ΕΣΟΔΑ (-) : -50.000,00 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 72.687,00 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -89.177,00 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 1.247,88 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :
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Το αποθεματικό, μετά την τρέχουσα αναμόρφωση, διαμορφώνεται  στο ποσό των 1.247,88 ευρώ. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με το από 01.07.2019 αίτημα του κου Γεωργίου Δερμάτη περί 

χορήγησης αποζημίωσης για πνευματικά δικαιώματα 

Αρ. Απόφ.: 199/2019 

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 το από 01.07.2019 αίτημα του κου Γεωργίου Δερμάτη περί χορήγησης αποζημίωσης για 

πνευματικά δικαιώματα», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής τα ακόλουθα: 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής το έτος 1994 και επί δημαρχίας κου Κωνσταντίνου Πόγκα είχε εκδώσει 

το βιβλίο «Τοπίο και Μνημεία της Λαυρεωτικής – Θορικός – Λαύριο – Σούνιο» του κου Γεωργίου 

Δερμάτη με φωτογραφικό υλικό του κου Κωνσταντίνου Μάνθου. Για το ανωτέρω έργο, ο συγγραφέας 

δεν έλαβε καμία χρηματική αμοιβή.  

Με την αριθμ.6.158/2000 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (1ο Πολιτικό Τμήμα) 

έγινε η δεκτή η από 16.04.1999 αγωγή του κου Γεωργίου Δερμάτη κατά του Δήμου Λαυρεωτικής και 

της εταιρείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΕΠΕ», με την οποία του αναγνωρίσθηκε το δικαίωμα ως συγγραφέα 

του ανωτέρω βιβλίου και απαγορεύθηκε η με οποιονδήποτε τρόπο ανατύπωση, αναπαραγωγή, 

επανέκδοση παρουσίαση και εν γένει εκμετάλλευση του ως άνω έργου από τους εναγόμενους, χωρίς 

τη σύμφωνη γνώμη του ενάγοντος. 

Στις 5 Μαρτίου 2001 και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.52/2000 απόφασης Δημαρχιακής 

Επιτροπής υπεγράφη συμφωνητικό μεταξύ του τότε Δημάρχου Λαυρεωτικής κου Ιωάννη Παρασκευή 

και του κου Γεωργίου Δερμάτη, με το οποίο συμφωνήθηκαν μεταξύ άλλων τα κατωτέρω: 

«…1. Ο κ. Γ. Ν. Δερμάτης ως πνευματικός δημιουργός του ως άνω έργου έχει τα δικαιώματα 

που του αναγνωρίζονται με την υπ’ αριθμ.6158/2000 απόφαση. 

2. Ο κ. Γ. Ν. Δερμάτης παραιτείται ρητώς κάθε τυχόν αξιώσεώς του έναντι του Δήμου για 

αποζημίωση, εκ της αιτίας που απετέλεσε τη βάση της αγωγής επί της οποίας εκδόθηκε η ως άνω 

απόφαση, καθ’ όσον αφορά στο μέχρι σήμερα διαρρεύσαν χρονικό διάστημα». 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής το έτος 2004, επί δημαρχίας κου Δημητρίου Λουκά είχε εκδώσει το 

βιβλίο με τίτλο «Λαύρειο, από τις πηγές αργύρου στα μεταλλεία πολιτισμού» του κου Γεωργίου 

Δερμάτη. Για την πρώτη αυτή έκδοση του βιβλίου ο συγγραφέας και δημιουργός του έργου έλαβε 

χρηματική αμοιβή. Το Σεπτέμβριο του έτους 2018, ο Δήμος Λαυρεωτικής προέβη σε ειδική έκδοση 

(επανέκδοση) αυτού του έργου με αφορμή την 11η Γενική Συνέλευση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

όπως αναγράφεται στο εξώφυλλο του βιβλίου, χωρίς να υπάρξει καμία αποζημίωση για το 

συγγραφέα. 

Με την από 01.07.2019 επιστολή του προς την Οικονομική Επιτροπή, κος Γ. Ν. Δερμάτης 

αιτείται να προβεί ο Δήμος στην κατά το νόμο αποζημίωση για τα πνευματικά δικαιώματα των δύο 
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έργων του: «Τοπίο και Μνημεία της Λαυρεωτικής – Θορικός – Λαύριο – Σούνιο» και «Λαύρειο, από 

τις πηγές αργύρου στα μεταλλεία πολιτισμού», για το μεν πρώτο από τις 05.03.2001 μέχρι σήμερα, 

για το δε δεύτερο για την συγκεκριμένη επανέκδοση του Σεπτεμβρίου 2018, με το συνολικό ποσό των 

4.950,00 ευρώ. 

Η προαναφερθείσα αμοιβή θεωρείται απολύτως εύλογη και δίκαιη για αυτή την εκχώρηση 

και περιλαμβάνει τις εκδόσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω και όχι μελλοντικές εκδόσεις. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Λαυρεωτικής στην με αριθμ. πρωτ: 18654/10.10.2019 

εισήγησή του αναφέρει τα κατωτέρω: 

Σχετικώς με το προφορικό ερώτημα που μου τέθηκε αναφορικώς με την αιτούμενη εκ μέρους  του κ. 

Γεωργίου Δερμάτη εύλογη αποζημίωση για τα πνευματικά δικαιώματα των δύο έργων του με τους 

τίτλους : «Τοπίο και Μνημεία της Λαυρεωτικής-Θορικός-Λαύριο-Σούνιο» και «Λαύρειο, από τις πηγές 

αργύρου στα μεταλλεία πολιτισμού», τα οποία έχει εκδόσει ο Δήμος ,  έχω να σας εκθέσω εν συντομία 

την ακόλουθη γνώμη: 

     1.-  Το πρώτο έργο είχε εκδοθεί το έτος 1994 χωρίς ποτέ να λάβει χρηματική αμοιβή, παρ΄ότι  είχε 

εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 6158/2000 τελεσίδικη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επι της 

αμφισβητήσεως των δικαιωμάτων του από το Δήμο, με την οποία του είχαν  αναγνωρισθεί τα 

αντίστοιχα πνευματικά δικαιώματα. Ο συγγραφέας, παρά ταύτα, είχε αποδεχθεί τότε να παραιτηθεί  

κάθε αξίωσεώς  του για αποζημίωση από το 1994 μέχρι την υπογραφή του από 5/3/2001 σχετικού 

συμφωνητικού (αριθ. πρωτ. 1670/6-3-2001) με το Δήμο.  

     2.-  Το δεύτερο έργο εκδόθηκε το 2004 με καταβολή στο συγγραφέα ανάλογης αποζημιώσεως 

(αμοιβής) για την α΄. έκδοση  και επανεκδόθηκε από το Δήμο σε ειδική έκδοση το 2018, χωρίς 

αντίστοιχη αποζημίωση του συγγραφέα εκ μέρους του. 

     3.-   Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και 

πολιτιστικά θέματα»  οι πνευματικοί δημιουργοί με τη δημιουργία του έργου τους, αποκτούν επ’ 

αυτού πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το 

δικαίωμα της εκμεταλλεύσεως του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας 

του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα).  Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν 

εξουσίες που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του ιδίου νόμου  και σύμφωνα με το άρθρο 6 του 

ανωτέρω νόμου ο δημιουργός ενός έργου είναι ο αρχικός δικαιούχος του περιουσιακού και ηθικού 

δικαιώματος, αποκτώμενα πρωτογενώς και χωρίς διατυπώσεις. Το περιουσιακό δικαίωμα έχει 

οικονομική αξία και εξασφαλίζει στο δημιουργό τη δυνατότητα να εκμεταλλευθεί το έργο του, 

αποκομίζοντας από αυτό οικονομικά ωφελήματα. Το άρθρο 3 αυτού του νόμου απαριθμεί 

ενδεικτικώς τις εξουσίες που απαρτίζουν το περιουσιακό δικαίωμα και αντιστοιχούν στους 

βασικότερους τρόπους εκμεταλλεύσεως του έργου, μία εκ των οποίων είναι η αναπαραγωγή αυτού 

με οποιοδήποτε τρόπο.     Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 13 ο δημιουργός μπορεί να καταρτίζει 
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συμβάσεις, με τις οποίες να αναθέτει στον αντισυμβαλλόμενο να ασκήσει εξουσίες που απορρέουν 

από το περιουσιακό δικαίωμα.  

Περαιτέρω ,  το άρθρο 32 &1 του ιδίου ως άνω νόμου , ορίζει ότι:  «η αμοιβή που οφείλει να καταβάλει 

ο αντισυμβαλλόμενος στο δημιουργό για δικαιοπραξίες που αφορούν τη μεταβίβαση του 

περιουσιακού δικαιώματος ή εξουσιών από αυτό, την ανάθεση άδειας εκμετάλλευσης, συμφωνείται 

υποχρεωτικά σε ορισμένο ποσοστό ......... . Κατ’ εξαίρεση η αμοιβή  μπορεί  να υπολογίζεται  σε 

ορισμένο ποσό στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) η βάση υπολογισμού της ποσοστιαίας αμοιβής είναι 

πρακτικά αδύνατο να προσδιορισθεί ή ελλείπουν τα μέσα ελέγχου για την εφαρμογή του 

ποσοστού.........γ) η φύση ή οι συνθήκες της εκμετάλλευσης καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή 

ποσοστού...»   

     4.-    Ο αιτών δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας κ. Γ.Ν. Δερμάτης, αιτείται από ορισμένο 

χρονικό σημείο μέχρι σήμερα (δηλαδή από 5/3/2001 για το πρώτο έργο και για την επανέκδοση του 

2018 για το δεύτερο έργο), την καταβολή αμοιβής σε αντιστάθμισμα της παροχής του (πνευματικής 

δημιουργίας του) , που συνίσταται  στην  παραχώρηση της εκμεταλλεύσεως των δύο ως άνω  έργων 

του , την οποίαν προσδιορίζει στο εφ’ άπαξ ποσό των 4.950 ευρώ.  

            5.-   Επειδή ζήτημα παραγραφής δεν υφίσταται, καθ’ όσον πρόκειται για ενοχικές (συμβατικές) 

σχέσεις , που πηγάζουν εκ του νόμου και δεν θεμελιώνονται σε τέλεση αδικοπραξίας.  Επομένως, εν 

προκειμένω  ισχύουν οι διατάξεις περί 20ετίας (249 Α.Κ.). 

      6.-   Ευνόητο τυγχάνει ότι θα διευκρινισθεί-επιβεβαιωθεί  από τον αιτούντα ότι για τις παρούσες 

υφιστάμενες εκδόσεις των έργων του, εξαντλείται το δικαίωμά του με το αιτούμενο ποσό.  

     Επειδή η φύση και οι συνθήκες της εκμεταλλεύσεως των έργων αυτών από το Δήμο, καθιστούν  

πρακτικά αδύνατη την εφαρμογή του ποσοστού, καθ’ όσον ο Δήμος , κατ’ επιλογή του, δεν  πωλεί τα 

εν λόγω βιβλία, αλλ’  αντιθέτως τα διαθέτει δωρεάν,  εντάσσοντας αυτά στους αναπτυξιακούς του 

στόχους για την πολιτιστική-τουριστική ανάπτυξη της Λαυρεωτικής με την ανάδειξη του πολιτιστικού 

αποθέματος, την προστασία και ανάδειξη ιστορικών κτιρίων, μεταλλουργικών μνημείων κλπ και  

αποκτώντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη σχετική υπεραξία, θεωρώ την εφ’ άπαξ αιτουμένη αποζημίωση  

αφ΄ενός  δικαίωμά του, αφ’ ετέρου δε εύλογη και δίκαιη.    

     Κατά τη λήψη της αποφάσεως από την Ο.Ε. και τη στάθμιση του αιτουμένου ποσού, πρέπει κατά 

τη γνώμη μου, να ληφθεί  επικουρικώς υπ’ όψη, όχι μόνον η υπεραξία που προσδίδεται στο Δήμο κατά 

τα ανωτέρω, αλλά και η διαχρονική, αμέριστη και πολυεπίπεδη συνδρομή του αιτούντος στην 

πολιτιστική πολιτική του Δήμου  Λαυρεωτικής  και η ακάματη,  με τις γνώσεις και έρευνές του,  

ανιδιοτελής  βοήθειά του προς υπεράσπιση των συμφερόντων του  Δήμου (λ.χ. υπόθεση Σαν Τζώρτζη 

κλπ)».  

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

αποφασίσουν σχετικά. 
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Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, 

- τις διατάξεις του άρθρο 1 του Ν. 2121/1993 

- την από 01.07.2019 αίτηση του κου Γεωργίου Ν. Δερμάτη 

- την υπ’ αριθμ. 6158/2000 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

- το από 05.03.2001 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του κου Γ. Ν. Δερμάτη 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 18654/10.10.2019 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) Την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης συνολικού ποσού 4.950,00 ευρώ στον κο Γεώργιο Ν. 

Δερμάτη δημιουργό και συγγραφέα των έργων «Τοπίο και Μνημεία της Λαυρεωτικής – Θορικός – 

Λαύριο – Σούνιο» και «Λαύρειο, από τις πηγές αργύρου στα μεταλλεία πολιτισμού», για τα 

πνευματικά δικαιώματα των ανωτέρω έργων, για το μεν πρώτο από τις 05.03.2001 μέχρι σήμερα, για 

το δε δεύτερο για την συγκεκριμένη επανέκδοση του Σεπτεμβρίου 2018. 

Β) Ο αιτών θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει με το ανωτέρω ποσό 

εξαντλείται το δικαίωμά του για τις παρούσες υφιστάμενες εκδόσεις των έργων του.  

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κο Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου, ως νόμιμο 

εκπρόσωπο του Δήμου, να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.  

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.975,33 ευρώ για την πληρωμή της 

ΔΕΔΔΗΕ 

Αρ. Απόφ.: 200/2019 

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 1.975,33 ευρώ για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 19241/18.10.2019 εισήγησή του, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ 

Εφαρμογών & Συγκοινωνιών, αιτείται την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού 

ποσού 1.975,33 ευρώ προς τη ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο αφορά: 

1. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΒΓΕΘΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16416307). 

2. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος κοινής πυρακτώσεως στην περιοχή ΑΡΕΩΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

(Α.Π. 16417629). 

3. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος κοινής πυρακτώσεως στην οδό ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417631). 
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4. Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, στην οδό ΜΕΛ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 

16417622). 

5. Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων κοινής πυρακτώσεως στην οδό ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417633). 

6. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417634). 

7. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΖΑΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417636). 

8. Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων κοινής πυρακτώσεως στην περιοχή ΔΙΨΕΛΙΖΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

(Α.Π. 16417609). 

9. Ηλεκτροδότηση ακινήτου (Α.Π. 16414393). 

10. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΛΑΧΩΡΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417353). 

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

του έργου 

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

αποφασίσουν σχετικά με: 

(α) την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 1.975,33 ευρώ σε βάρος των 

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

Κερατέας» και 20-7321.003 «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. 

Λαυρίου»  και  

(β)  τον ορισμό υπολόγου υπαλλήλου 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: 19241/18.10.2019 εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών 

& Συγκοινωνιών και τα συνημμένα έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ 

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 έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 1.975,33  ευρώ, εκ 

του οποίου ποσό 1.874,90 ευρώ θα βαρύνει τον ΚΑ δαπανών 20-7321.002 και ποσό 100,44 ευρώ θα 

βαρύνει τον ΚΑ 20-7321.003 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.  
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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: Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν στον ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ’’ - κατακύρωση αναδόχου 

Αρ. Απόφ.:201/2019 

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 

πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αφορά 

την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ’’ - κατακύρωση αναδόχου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα:  

Με την υπ’ αριθμ.157/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε: 

(α) η έγκριση του από 29.08.2019 πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με 

την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά». 

(β) η έγκριση του από 10.09.2019 πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με 

την αξιολόγηση των υποφακέλων «οικονομική προσφορά». 

(γ) η κατακύρωση ως προσωρινού Αναδόχου της υπηρεσίας «ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» του Οικονομικό Φορέα ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ’’, με προσφορά ποσού 99.200,00 

ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% (23.808,00 ευρώ), ήτοι 123.008,00 ευρώ. 

Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό Οικονομικούς 

Φορείς στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.  

Στη συνέχεια, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 18368/08.10.2019 έγγραφο Δημάρχου Λαυρεωτικής 

ζητήθηκε από τον προσωρινό Ανάδοχο Οικονομικό Φορέα να υποβάλει τα δικαιολογητικά – 

αποδεικτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 ‘’Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου’’ της υπ’ αριθμ.623/2019 διακήρυξης του 

διαγωνισμού. 

Η αποσφράγιση του φακέλου «δικαιολογητικά μειοδότη» πραγματοποιήθηκε στις 21 

Οκτωβρίου 2019 και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συνέταξε το Πρακτικό Νο3, σχετικά με τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Οικονομικού Φορέα ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ’’, το οποίο απέστειλε μέσω 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, με το αριθμ. πρωτ: 20137/01.11.2019 διαβιβαστικό έγγραφο στην Οικονομική 

Επιτροπή προς έγκριση και σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 3  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

«ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ,   ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»  
 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 30 Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα  Πέμπτη  και 

ώρα 13:30 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ.3/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, σε εφαρμογή των διατάξεων 

του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί   στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης  (αποδεικτικά μέσα}  του προσωρινού αναδόχου που  κατατέθηκαν στον  ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό που  προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 623/2019 (αριθμ. πρωτ.12627/15-07-

2019) Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας του θέματος.    

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κατωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι: 

1. Δημήτριος Πανάγιος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Αντωνία Αντωνίου , ΔΕ1 Διοικητικού, τακτικό μέλος  

3. Καλλιόπη Βερβέρη,  ΔΕ Διοικητικού, τακτικό μέλος  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

 την υπ’ αριθμ. 623/2019 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

 την υπ’ αριθμ. 105/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

 την υπ’ αριθμ. 101/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

έγινε η έγκριση της αριθμ.105/2019 μελέτης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και η κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού,  

 το από 29 .08.2019 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, 

 το από 10.09. 2019 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης οικονομικής  προσφοράς , 

 την υπ’ αριθμ. 157/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

έγινε η έγκριση των ανωτέρω πρακτικών,   

 την αριθμ. πρωτ: 18368/08.10.2019,  πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

η οποία απεστάλη μέσω πρατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στον προσωρινό  ανάδοχο, προχώρησε στον έλεγχο 

των δικαιολογητικών    κατακύρωσης  που  κατατέθηκαν  από  τον  Οικονομικό  Φορέα. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώθηκε  ότι ο Οικονομικός φορέας 

ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.  κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τους 

όρους της διακήρυξης. Απέστειλε  φυσικό φάκελο των δικαιολογητικών ο οποίος πρωτοκολλήθηκε 

στο γραφείο πρωτοκόλλου με αριθμ. πρωτ.19378/22-10-2019. Διαπιστώθηκε  ότι κατατέθηκε το 

σύνολο των αποδεικτικών μέσων όπως ορίζονται στην υπ. αριθμ. 623/2019 Διακήρυξη Δημάρχου 

Λαυρεωτικής.   
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 Ύστερα από τα ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

κατατέθηκαν και κατά συνέπεια την ανάθεση για την υπηρεσία  «ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»  στον οικονομικό φορέα «ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.» 

Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο και 

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα και  το διαβιβάζει προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή.  

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 Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

− Την υπ’ αριθμ. 623/2019 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

− Την υπ’ αριθμ. 105/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− Το με ημερομηνία 29.08.2019 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», 

− Το με ημερομηνία 10.09.2019 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης των υποφακέλων «οικονομική 

προσφορά», 

− Την υπ’ αριθμ. 157/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, 

− Την αριθμ. πρωτ:  18368/08.10.2019 πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης,  

− Το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης του Οικονομικού Φορέα «ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.», 

− Το με ημερομηνία 30.10.2019 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

(α) εγκρίνει το πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό Φορέα: ‘‘ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ 

Α.Ε.’’. 

(β) κατακυρώνει ως Ανάδοχο της υπηρεσίας «ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» τον Οικονομικό Φορέα ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ’’, με το διακριτικό τίτλο ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ 

Α.Ε.’’, με προσφορά ποσού 99.200,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% (23.808,00 ευρώ), ήτοι 123.008,00 ευρώ. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 2.000,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6733 του 

δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2019, για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους 

δημότες του Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 202/2019 
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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 «έγκρισης δαπάνης 

(εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 2.000,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6733 του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 

2019, για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες του Δήμου Λαυρεωτικής», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. 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 και ισχύει 

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

τους διατάκτες» 

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

4. Την υπ’ αριθμ. 163/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με θέμα «έγκριση 

χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες λόγω έκτακτων και σοβαρών αναγκών» 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα 

με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019, το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 

1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: «Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής 

για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης». 

Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται η λήψη απόφασης προκειμένου να εξειδικευθεί η 

πίστωση ποσού 2.000,00 ευρώ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο δημοτικό προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» και με 

ΚΑ 00-6733 για την καταβολή συνολικού ποσού 2.000,00 ευρώ, το οποίο αφορά ειδικότερα: 

− Ποσό: 300,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Σ.Β. του Α. 

− Ποσό: 300,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Α.Α. του Β. 

− Ποσό: 300,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Ν.Ε. του Κ. 

− Ποσό: 800,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Χ.Δ. του Γ. 

− Ποσό: 300,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Ν.Α. του Π. 

Για τους οποίους πληρούνται οι προϋποθέσεις για παροχή έκτακτης οικονομικής βοήθειας, 

σύμφωνα με τις εκθέσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής και την υπ’ 

αριθμ.163/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

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 
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− 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 

− Την υπ’ αριθμ.163/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

− Την υπάρχουσα πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6733 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2019 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Tην εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 00-6733 

με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» του προϋπολογισμού του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019, για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης στους κάτωθι: 

− Ποσό: 300,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Σ.Β. του Α. 

− Ποσό: 300,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Α.Α. του Β. 

− Ποσό: 300,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Ν.Ε. του Κ. 

− Ποσό: 800,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Χ.Δ. του Γ. 

− Ποσό: 300,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Ν.Α. του Π. 

Β. 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 σχετικά με την αριθμ. πρωτ: 19010/16.10.2019 αίτηση των κ.κ. Γ. και Ε. 

Μ., που αφορά αποζημίωση βλάβης οχήματος 

Αρ. Απόφ.: 203/2019 

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: 19010/16.10.2019 αίτηση των κ.κ. Γ. και Ε. Μ., που αφορά αποζημίωση 

βλάβης οχήματος», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 19010/16.10.2019 αίτησή τους, οι κ.κ. Γ. και Ε. Μ. αιτούνται την 

καταβολή χρηματικής αποζημίωσης για τη βλάβη που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΥΗ …. 

όχημα ιδιοκτησίας τους στις 14 Σεπτεμβρίου 2019, όταν, λόγω δυνατού αέρα, μπλε κάδος 

ανακύκλωσης έπεσε πάνω σε αυτό. Το όχημα ήταν σταθμευμένο μπροστά από την οικεία τους, επί 

της συμβολής των οδών Αναφλύστου και Νικίου, στην πόλη του Λαυρίου και σε απόσταση περίπου 

40 μέτρων από τους κάδους. 

Προς απόδειξη του αιτήματός τους, οι αιτούντες προσκόμισαν: α) ημερήσιο δελτίο οχήματος  

του Αστυνομικού Τμήματος Λαυρίου, β) φωτογραφικό υλικό, β) απόδειξη ποσού 334,80 ευρώ. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στην αριθμ. πρωτ: 20257/13.11.2019 γνωμοδότησή του 
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αναφέρει τα κατωτέρω: 

«Μετα την αριθ. πρωτ. 19010/16-10-2019 αίτηση των κ.κ. Γ. και Ε. Μ.,  με την οποία ζητείται η 

αποκατάσταση των βλαβών του οχήματός τους (ΖΥΗ-…..), τις οποίες υπέστη από μετακίνηση μπλε κάδου 

ανακύκλωσης που πρόσκρουσε σε αυτό ευρισκόμενο στην συμβολή των οδών Αναφλύστου και Νικίου, 

έχω να σας εκθέσω ότι:  

     Λαμβάνοντας υπ’ όψη:  

Α) τη σχετική αλληλογραφία, από την οποίαν  προκύπτει ότι  η αρμόδια Υπηρεσία της Αστυνομίας, 

βεβαιώνει τα πραγματικά περιστατικά όπως τα εκθέτουν οι αιτούντες  και τα οποία κατά την άποψή μου 

πρέπει να συμπληρωθούν  και από έγγραφη βεβαίωση των αναφερομένων στην αίτηση, 

Β) τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιδ εδ. β΄. και παρ. 2 του ν. 3852/2010   και 

Γ) ότι το αιτούμενο ποσό της αποζημιώσεως ανέρχεται σε  334,80 ευρώ. 

     Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει σχετικώς  και θεωρώ, μετά και  την επιπλέον 

επιβεβαίωση των αναφερομένων στην αίτηση προσώπων, ότι είναι προς το συμφέρον του  να λάβει 

θετική απόφαση, προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων και  αποφυγή απασχολήσεων.» 

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 παρ.1 του 

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: 19010/16.10.2019 αίτηση των κ.κ. Γ. & Ε. Μ. και τα συνημμένα σε αυτή 

δικαιολογητικά, 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 20257/13.11.2019 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 των κ.κ. Γ. & Ε. Μ.. 

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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Β . Ορίζει την αποζημίωση στο ποσό των 334,80 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη απόδειξη. 

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

Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ αριθμ.4014/2019 

απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (3ο τμήμα) 

Αρ. Απόφ.:204/2019 

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.4014/2019 απόφασης Τριμελούς 

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

ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ. κατ. 4014/2019 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 2018.  

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 2018, 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.  

Παράλληλα, σύμφωνα με την κρίση του συγκεκριμένου Τμήματος η σχετική βεβαίωση του 

Δήμου περί παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στην προσφεύγουσα δεν αρκεί, διότι θα έπρεπε να 

γίνεται ρητή αναφορά στη σχετική κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί της 

ανάγκης παροχής των υπηρεσιών αυτών στην εν λόγω εκτός σχεδίου περιοχή. 

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

αποφάσεως. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στο  από 10.11.2019 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.4014/2019 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.  

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 10.11.2019 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. 4014/2019 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. 

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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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: Λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ: 2203/13.02.2018 αγωγή των συμβασιούχων 

εργατών ΙΔΟΧ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) 

Αρ. Απόφ.: 205/2019 

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: 2203/13.02.2018 αγωγή των συμβασιούχων εργατών ΙΔΟΧ του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ:18785/11.10.2019 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου 

του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με αριθ. πρωτ. 4866/4-4-2018 κοινοποιήθηκε στο Δήμο η  αίτηση των Κ. Ε. Φ.  κλπ 22  συμβασιούχων   

ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου (Διαδικασία Ασφαλ. Μέτρων), η οποία εκδικάζεται μετά από 

αναβολές, την 23/10/2019  και  με την οποίαν αιτούνται να  ρυθμισθεί προσωρινά η εργασιακή τους 

σχέση με τον καθ’ ού Δήμο, να τους απασχολεί προσωρινά έως την έκδοση των προσωρινών πινάκων 

επι της 3Κ/2018 Προκήρυξης ΑΣΕΠ    και με αριθ. πρωτ. 2203/13-2-2018 κοινοποιήθηκε στο Δήμο η  

αγωγή των Κων/νου Εμμ. Φιλίππου  κλπ 22  συμβασιούχων   ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

(Διαδικασία Εργατικών Διαφορών-τακτική), η οποία εκδικάζεται μετα από αναβολές, την 21/2/2020  

και  με την οποίαν αιτούνται να αναγνωρισθεί ότι από της πρόσληψής τους καλύπτουν  πάγιες και 

διαρκείς ανάγκες του Δήμου και ότι τους συνδέει με το Δήμο μία εξ αρχής ενιαία σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της μελλοντικής καταγγελίας 

των συμβάσεών τους και να υποχρεωθεί ο Δήμος να τους απασχολεί στη θέση, ειδικότητα και με τις 

αποδοχές τους  δυνάμει σχέσεως εργασίας αορίστου χρόνου, με απειλή 300 ευρώ ημερησίως για τη 

μη συμμόρφωση.  

Κατόπιν αυτών παρακαλώ όπως εγκαίρως  (και πάντως για την τακτική αγωγή το αργότερο μέχρι 

10/1/2019, ώστε να προλάβω να συντάξω προτάσεις), να μου χορηγηθεί  η άποψη   επί των αιτημάτων 

των συμβασιούχων, κατά το συμφέρον, ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες της Υπηρεσίας  και 

μάρτυρα που μπορεί να υποστηρίξει την τυχόν άποψη του Δήμου. 

Να σημειωθεί προς διευκόλυνση και μόνον, ότι ο Δήμος: 

-εάν αρνηθεί τις απόψεις των εργαζομένων αιτείται την απόρριψη της αγωγής. 

-εάν συνομολογήσει τις απόψεις τους, επιδεικνύει θετική στάση και επαφίεται στην κρίση του 

δικαστηρίου και 

-εάν αποδεχθεί την αγωγή (κατ’ άρθρο 298 Κωδ.Πολ.Δικ.), οδηγεί τρόπον τινά, το δικαστήριο να 

εκδώσει θετική απόφαση.  
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 Επισημαίνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 48/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δόθηκε εντολή να 

αρνηθούμε την από 20/12/2018 αγωγή των ανωτέρω σχετικώς με την καταβολή επιδομάτων εορτών 

και αδείας.  

Επομένως,  παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει την απαιτούμενη απόφαση για τη στάση 

και παράσταση επί της ως άνω τακτικής αγωγής και αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων.» 

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19) και ισχύει: 

«1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας 

του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

…….. 

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. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για 

απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά 

μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό 

ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, 

ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που 

αφορά τον προσδιορισμό ή την μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του 

δήμου. 

ιγ) …………………. 

ιδ) ………………… 

ιε) ……………….. 

ιζ) ………………… 

ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς 

και για την παραίτηση από αυτά.….. 

2. Για τις περιπτώσεις ιζ', ιη', ιθ' της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από 

γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η 

παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του 

αντικειμένου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ της περίπτωσης ιβ' της προηγούμενης 

παραγράφου». 

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, 

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 αριθμ. πρωτ: 2203/13.02.2018 αγωγή των Κ. Ε. Φ. και λοιπών 22 συμβασιούχων εργατών 

ΙΔΟΧ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών- Περιουσιακών 

Διαφορών), 

− την αριθμ. πρωτ:18785/11.10.2019 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

την εξουσιοδότηση και την παροχή πληρεξουσιότητας στον κο Αλέξανδρο Ηρ. Τσώνο, Νομικό 

Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής επί πάγια αντιμισθία, δικηγόρο παρ’ αρείω Πάγω, (ΑΜ ΔΣΑ 7179), 

κάτοικο Λαυρίου Αττικής, προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών (Διαδικασία Εργασιακών – Περιουσιακών Διαφορών) κατά τη δικάσιμο της 21ης 

Φεβρουαρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση συζήτησης, για να καταθέσει τις απόψεις του 

Δήμου, επιδεικνύοντας θετική στάση. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σχετικά με 

την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’Ανανέωση συμβολαίου αναβάθμισης μηχανογραφικών εφαρμογών 

λογισμικού της εταιρείας ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.’’ 

Αρ. Απόφ.:206/2019 

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 της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σχετικά με την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’Ανανέωση 

συμβολαίου αναβάθμισης μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού της εταιρείας ALFAWARE 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  

1. Το αριθμ. πρωτ: 18546/09.10.2019 αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνολογιών, 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών με θέμα «ανανέωση συμβολαίου αναβάθμισης μηχανογραφικών 

εφαρμογών λογισμικού της εταιρείας ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., το οποίο αναρτήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 19REQ005686940. 

2. Το με ημερομηνία 09.10.2019 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού δαπάνης 

32.997,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

3. Την υπ’ αριθμ. 896/2019 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε η έγκριση του 

τεύχους τεχνικών προδιαγραφών. 

4. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 10-6266.001 του δημοτικού προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2019. 

5. Την υπ’ αριθμ.997/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που εκδόθηκε για το σκοπό αυτό 

(ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 19REQ005756949). 
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6. Την υπ’ αριθμ.188/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίσθηκε η 

διενέργεια 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, 

λόγω αποκλειστικότητας,  σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2β, περίπτωση γγ του Ν. 4412/2016 και 

έγινε η συγκρότηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. 

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 19646/25.10.2019 πρόσκληση του Δήμου προς την εταιρεία 

‘’ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.’’. 

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 19648/25.10.2019 πρόσκληση του Δήμου προς τον κο ΙΣΙΔΩΡΟ Γ. 

ΣΩΦΡΟΝΗ. 

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 19756/29.10.2019 έγγραφο της εταιρείας ‘’ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Α.Ε.’’.  

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 19759/29.10.2019 προσφορά που υπεβλήθη από τον κο ΙΣΙΔΩΡΟ Γ. 

ΣΩΦΡΟΝΗ. 

11. Το με ημερομηνία 04.11.2019 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, το οποίο απεστάλη 

προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ: 20251/04.11.2019 διαβιβαστικό 

έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο η υποβληθείσα από τον κο ΙΣΙΔΩΡΟ Γ. ΣΩΦΡΟΝΗ είναι σύμφωνη με  

τους όρους της πρόσκλησης, πληροί τις προδιαγραφές της σύμβασης και προτείνεται την ανάθεση 

την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω. 

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, 

− την υπ’ αριθμ. 188/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, 

− το γεγονός ότι οι προς ανάθεση υπηρεσίες εντάσσονται στην έννοια της αποκλειστικότητας, 

διότι μπορούν να παρασχεθούν μόνο από ορισμένο Οικονομικό Φορέα, 

− το με ημερομηνία 04.11.2019 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

(α) Εγκρίνει το με ημερομηνία 04.11.2019 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. 

(β) Αναθέτει την υπηρεσία με τίτλο «Ανανέωση συμβολαίου αναβάθμισης μηχανογραφικών 

εφαρμογών λογισμικού της εταιρείας ALFAWARE», στον κο ΙΣΙΔΩΡΟ Γ. ΣΩΦΡΟΝΗ, με έδρα στο 

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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ΚΟΡΩΠΙ, οδός Βασ. Κωνσταντίνου 161, με ΑΦΜ 045048156, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και εκπροσωπείται 

νόμιμα από το κ. ΣΩΦΡΟΝΗ ΙΣΙΔΩΡΟ, διότι:  

− σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 19756/29.10.2019 έγγραφο της εταιρείας ALFAWARE 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., ο ανωτέρω είναι πιστοποιημένος αντιπρόσωπος της ‘’ALFAWARE Πληροφορική 

Α.Ε.’’ και εξουσιοδοτημένος για το έτος 2019 να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης 

στο ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ για τις εφαρμογές κατασκευής ‘’ALFAWARE’’  

− η υποβληθείσα προσφοράς του καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης και 

ευρίσκεται εντός της εκτιμώμενης αξίας που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ.188/2019 

απόφασή της. 

(γ) Τον ανάδοχο δεσμεύουν όλοι οι όροι που ορίστηκαν στο αριθμ. πρωτ: 18546/09.10.2019 αίτημα 

του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών και στο συνημμένο σε αυτό 

τεύχος προδιαγραφών του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και εγκρίθηκαν 

με την υπ’ αριθμ.896/2019 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής. 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του 

έργου ‘’ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’ 

Αρ. Απόφ.: 207/2019 

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 2ου 

ΑΠΕ και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ‘’ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 19142/18.10.2019 εισήγηση της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε υπόψη τα εξής: 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Η διεξαγωγή του ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» προϋπολογισμού μελέτης 5.200.000,00  ευρώ (με ΦΠΑ 24%) ολοκληρώθηκε με την 

υπ΄ αριθμ. 267/2018 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λαυρεωτικής περί έγκρισης των 

επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου. 

2. Με την υπ. αρ. 241/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής, 

εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1 του διαγωνισμού (υπ. αρ. πρωτ.14172/14-9-18), βάσει του οποίου 1ος 

μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, με μέση έκπτωση 58,71% επί των τιμών 

μονάδος του τιμολογίου της μελέτης. 

3. Στις 07/05/2018 υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής με αντικείμενο τη 

συνεργασία των συμβαλλομένων για την υλοποίηση του παραπάνω έργου από το Δήμο Λαυρεωτικής 

με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. 
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4.  Υπογράφηκε η από 07/02/2019 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ της ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και του 

Δήμου Λαυρεωτικής με  οικονομικό αντικείμενο 2.158.065,69  € (με  Φ.Π.Α.). 

5. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης του έργου, δηλαδή έως την 07/08/2019. 

6. Το Χρονοδιάγραμμα  το οποίο υπέβαλλε η ανάδοχος εταιρεία εγκρίθηκε με το υπ.  αριθμ. 

Πρωτ. 2972/01-03-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Λαυρεωτικής. 

7. Με την υπ. αριθ.102/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του 

έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ». 

8. Με την υπ. αριθ.115/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση του 

έργου  ως  31/12/2019. 

9. Στις 17/10/2019 στην 16η  Συνεδρίαση του 2019/12ο θέμα, το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της 

Περιφέρειας Αττικής γνωμοδότησε θετικά υπέρ της χρήσης των επί έλασσον δαπανών του 2ου ΑΠΕ 

και της σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες όπως περιγράφονται στην με αρ. 107/2016 επικαιροποιημένη 

τεχνική μελέτη του Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου 

και εγκρίθηκε με τις με αριθμό 209/2016 και 219/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου) και 

περιλαμβάνουν: 

Την συντήρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου εντός και εκτός σχεδίου. Το συνολικό μήκος των 

συντηρούμενων οδών είναι 49.482μ.  

Οι εργασίες της εργολαβίας  περιλαμβάνουν τις ακόλουθες παρεμβάσεις, ανάλογα με την υφιστάμενη 

κατάσταση του δρόμου και σύμφωνα με τις ανάγκες φορέων και κατοίκων :  

-χωματόδρομοι σε εκτός σχεδίου περιοχές που θα ασφαλτοστρωθούν  

-συντήρηση ασφαλτοστρωμένων οδών  

-τσιμεντόδρομοι που θα ασφαλτοστρωθούν  

-τσιμεντόδρομοι μεγάλης κλίσης που θα αποκατασταθούν  

- χωματόδρομοι εντός αρχαιολογικών περιοχών που θα συντηρηθούν . 

 

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε να  περιλάβει: 

Τις αυξομειώσεις   ποσοτήτων  συμβατικών  εργασιών, που προέκυψαν από τις προμετρήσεις της 

αρχικής σύμβασης, τις προμετρήσεις του 1ου ΑΠΕ (ο οποίος συντάχθηκε όταν είχε εκπονηθεί το 30% 

του έργου)  και τις επιμετρήσεις του 4ου λογαριασμού (ενώ έχει ολοκληρωθεί το 70% του έργου). 

Οι διαφορές προέκυψαν από την οριστικοποίηση των γεωμετρικών μεγεθών των δρόμων που 

συντηρήθηκαν και από τις μεταβολές που προέκυψαν λόγω καιρικών φαινομένων που επέδρασσαν 

στην κατάσταση των δρόμων και ιδιαίτερα αυτών των εκτός σχεδίου, και αφορούν: 
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ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ : 

-Μείωση του συνολικού όγκου των εκσκαφών (Α.Τ. 1). 

-Αύξηση του συνολικού όγκου των Καθαιρέσεων (Α.Τ. 2). 

ΟΜΑΔΑ Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ : 

-Αύξηση της συνολικής επιφάνειας των Σκυροδεμάτων – Τσιμεντοστρώσεων, (Α.Τ. 3). 

ΟΜΑΔΑ Γ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 

-Μείωση του συνολικού όγκου της υπόβασης οδοστρωσίας (Α.Τ. 4). 

-Μείωση της συνολικής επιφάνειας της βάσης οδοστρωσίας (Α.Τ. 5). 

-Αύξηση της συνολικής επιφάνειας των αποξέσεων ασφαλτικού οδοστρώματος, (Α.Τ. 6). 

-Αύξηση της συνολικής επιφάνειας της ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης, (Α.Τ. 7). 

-Μείωση της συνολικής επιφάνειας της ασφαλτικής προεπάλειψης, (Α.Τ. 8). 

-Αύξηση του συνολικού βάρους της ασφάλτου, (Α.Τ. 9). 

-Αύξηση της συνολικής επιφάνειας των ασφαλτικών στρώσεων, (Α.Τ. 10). 

 

Στην ομάδα Α έχουμε επί έλλατον δαπάνης ύψους  12.764,86 € που θα χρησιμοποιηθεί για τις 

επιπλέον δαπάνες της τρέχουσας ομάδας, και για την κάλυψη δαπάνης εργασιών άλλων ομάδων. 

Στην ομάδα Β έχουμε επί πλέον δαπάνη ύψους  148.800,00 € που θα καλυφθεί εν μέρει από τα επί 

έλαττον ποσά των άλλων ομάδων και εν μέρει από τα απρόβλεπτα. 

Στην ομάδα Γ έχουμε επί έλαττον δαπάνη ύψους 197.585,89 € που θα καλύψει τις επιπλέον δαπάνες 

της ομάδας, και το υπόλοιπο θα καλύψει τα επί έλαττον ποσά των άλλων ομάδων.  

 

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Η 1η Συμπληρωματική σύμβαση συντάχθηκε για να περιλάβει τις απαιτούμενες για την ορθή 

κατασκευή και λειτουργική αρτιότητα του έργου, εργασίες οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από 

τον αρχικό προϋπολογισμό της σύμβασης.  

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 323.613,19 € (συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.) και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την δαπάνη των δύο (2) εργασιών που απαιτούνται  

1 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος 

2 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού 

και έχουν τιμολογηθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη αρχική σύμβαση. 

Και επειδή: 

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα της παρ. 1γ. του άρθρου 132 και 

του άρθρου 156. 

2. Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης και του 1ο 

ΑΠΕ, και την 1η Σ.Σ.Ε. 
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3. Η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης και του  1ου ΑΠΕ,  έγινε για να συμπεριλάβει :τις 

αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών του συμβατικού αντικειμένου του έργου όπως αυτές 

προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του. Οι διαφορές μεταξύ των προμετρημένων ποσοτήτων 

και των πραγματικών προέκυψαν λόγω της μεγάλης έκτασης του έργου, και λόγω της έκθεσης των 

δρόμων στις καιρικές συνθήκες οι οποίες μετέβαλαν σε ορισμένα σημεία τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά τους (πλάτη, διαφορετικά ύψη υπόβασης, κ.τ.λ.). Το συνολικό μήκος των οδών δεν 

έχει μεταβληθεί. Η αρχική σύμβαση με τον 2ο Α.Π.Ε. και την τροποποίηση των ποσοτήτων των 

εργασιών, ανέρχεται σε συνολική δαπάνη 2.158.065,69 (με Φ.Π.Α.)  εκ των οποίων  ποσό των 

1.722.153,77 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18% και απρόβλεπτα, 3.209,15 € για αναθεώρηση, 

15.000,00€ για απολογιστικά και 417.690,13 € για ΦΠΑ 24% , δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική 

σύμβαση.   

4. Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών, που περιέχεται στον 2ο Α.Π.Ε., συντάχθηκε  για να 

συμπεριλάβει εργασίες που προέκυψαν από απρόβλεπτες περιστάσεις  και κατέστησαν αναγκαίες 

κατά την τεχνική εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση και 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1γ. του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 δηλαδή:                         

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν 

από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, 

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, 

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της 

συμφωνίας-πλαίσιο. 

Και του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 δηλαδή: 

α) δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, χωρίς να 

δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή,  

β)  είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της, το δε ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης 

δεν υπερβαίνει το 15% του ποσού της αρχικής σύμβασης.  

γ)  οι εργασίες που προβλέπονται κατ’ είδος από το συμβατικό τιμολόγιο και τον προϋπολογισμό 

εκτελούνται σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες (πρόσθετες ή υπερσυμβατικές 

εργασίες) και δεν αφορούν επέκταση του αντικειμένου της αρχικής σύμβασης.           

5.  Η δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ανέρχεται  στο ποσό των 323.613,19  το 

οποίο αναλύεται ως εξής: ποσό 226.937,72 (εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε.), ποσό  34.040,66 (απρόβλεπτες 

δαπάνες), 0,00 (αναθεώρηση), 0,00 απολογιστικά και 62.634,81 (Φ.Π.Α.) και παρουσιάζει 

υπέρβαση από τη σύμβαση ποσοστού 14,99%< 15,00%. 

6. Στον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών.  

Εισηγούμαστε 
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Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και  την  σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», δαπάνης 2.158.065,69 €  και 323.613,19€ αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της 

αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει 

− Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/EE & 2014/25/EE)», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει  

− Την από 07/05/2018 Προγραμματική Σύμβαση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής  

− Το πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής της 16ης 

συνεδρίασης της 17ης Οκτωβρίου 2019 

− Την αριθμ. πρωτ: 19142/18.10.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και  τη  σύναψη 1ης Συμπληρωματικής 

Σύμβασης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», δαπάνης 2.158.065,69 €  και 323.613,19 € 

αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημόσιας φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας 

για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κοινωνικό Συσσίτιο) στην 

πόλη της Κερατέας 

Αρ. Απόφ.: 208/2019 

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 δημόσιας φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για 

τη στέγαση των Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κοινωνικό Συσσίτιο) στην πόλη της Κερατέας», έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010), περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων & 

Κοινοτήτων». 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α’ 77/30.03.81), περί «της διαδικασίας και των όρων 

διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων & Κοινοτήτων». 

4. Τη με αριθμ. 5198/8.6.2017 (ΑΔΑ: 7Ι7Κ7Λ7-Ζ7Ι) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Παροχή 

Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου Δήμου Λαυρεωτικής και MIS 5003693 στο Ε.Π. «Αττική» 2014-

2020. 

5. Την υπ’ αριθμ.114/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με θέμα «Λήψη 

απόφασης για έγκριση σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Παροχή 

Συσσιτίου Δήμου Λαυρεωτικής» της Πράξης «Παροχή Βασικών Αγαθών: Συσσίτιο Δήμου 

Λαυρεωτικής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003693». 

6. Την υπ’ αριθμ.237/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε 

η μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του Κοινωνικού 

Συσσιτίου στην Δημοτική Κοινότητα Κερατέας. 

7. Την υπ’ αριθμ.139/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με θέμα ‘’Ορισμός δύο 

(2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών, για την συγκρότηση 

Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου Λαυρεωτικής, για θητεία μέχρι 31/12/2019 (άρθρο 

1 Π.Δ. 270/81) και β) Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων 

αναπληρωματικών και ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου ως γραμματέα, για την συγκρότηση Επιτροπής 

Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Λαυρεωτικής, για θητεία μέχρι 31/12/2019’’. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι το προς 

μίσθωση ακίνητο προορίζεται για τη στέγαση των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής 

και συγκεκριμένα του Κοινωνικού Συσσιτίου, στην πόλη της Κερατέας. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι 

κατάλληλος ώστε να εξυπηρετεί την καθημερινή διανομή προς τους ωφελούμενους, με τρόπο 

διακριτικό για τη διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε 

με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή «…θ) Αποφασίζει την κατάρτιση 

των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών 

και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου 

ή δημόσιους υπαλλήλους…» 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν για τους όρους της διακήρυξης της δημοπρασίας. 

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 

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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− Τις διατάξεις του Ν.3463/2006,  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, 

− Την υπ’ αριθμ.237/2018 απόφαση 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  

καθορίζει τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 

Κοινωνικού Συσσιτίου στην πόλη της Κερατέας ως ακολούθως: 

εκτίθεται σε φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής 

ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία των Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κοινωνικό Συσσίτιο) στη 

Δημοτική Κοινότητα Κερατέας.   

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της πόλης της Κερατέας. 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Το προαναφερόμενο οίκημα θα πρέπει να έχει συνολική κτιριακή επιφάνεια 95-100 τ.μ. και να είναι 

σε άριστη κατάσταση.  

Να είναι πλησίον των λοιπών κοινωνικών δομών και υπηρεσιών του Δήμου. 

Να είναι ισόγειο και να διαθέτει ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση προς το κοινό. 

Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (νόμιμη οικοδομική άδεια, υδραυλική, 

ηλεκτρολογική εγκατάσταση και αποχέτευση, θέρμανση, πυρασφάλεια, κλπ).  

Να είναι συνδεδεμένο με τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και να υποστηρίζει την εγκατάσταση εξοπλισμού 

Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής (καλωδίωση, θέσεις τερματικών πριζών, παροχή δικτύου Η/Υ και 

τηλεφωνίας). 

Να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης και εξυπηρέτησης σε άτομα με ειδικές ανάγκες και τρίτης ηλικίας.  

Να έχει επαρκή φωτισμό και αερισμό. 

Να είναι ελαιοχρωματισμένο κατά το χρόνο παράδοσής του. 

Να διαθέτει κουζίνα, W.C. και τρία (3) κατ’ ελάχιστον επιπλέον δωμάτια, ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως: γραφείο, βοηθητικός χώρος συσκευασίας και αποθήκευσης των πρώτων υλών 

και χώρος διανομής ετοίμου φαγητού. 

Επίσης, η οικοδομική του άδεια να επιτρέπει την προαναφερόμενη χρήση, έστω και με κατάλληλη 

αλλαγή. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Το ακίνητο πρέπει να είναι έτοιμο προς χρήση, ώστε να παραδοθεί αμέσως μετά την υπογραφή του 

μισθωτηρίου συμβολαίου.  

Για τυχόν καθυστερημένη παράδοση του προς μίσθωση κτιρίου θα συμφωνηθεί στο μισθωτήριο που 

θα καταρτισθεί, ποινική ρήτρα τουλάχιστον 100,00 ευρώ την ημέρα.  

ΑΡΘΡΟ 3ο 
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Η διάρκεια της μίσθωσης αυτής ορίζεται σε τρία (3) έτη, αρχομένη από την παράδοση και παραλαβή 

που θα βεβαιωθεί με σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο μετά την υπογραφή του θα προσαρτάται στο 

μισθωτήριο συμβόλαιο και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του και δυνατότητα ανανέωσης ένα (1) 

επιπλέον έτος. 

Ο Δήμος θα μπορεί να λύσει μονομερώς και αζημίως τη μίσθωση πριν από τη λήξη της για τους εξής 

λόγους:  

- Εάν αποκτήσει ιδιόκτητο ακίνητο  

- Εάν παραχωρηθεί στο Δήμο δωρεάν η χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου, για τον υπόλοιπο χρόνο 

της μίσθωσης  

- Εάν υπάρξει ανάγκη μεταφοράς της στεγασμένης υπηρεσίας του Δήμου σε άλλη περιοχή  

Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον εκμισθωτή τριάντα (30) 

ημέρες τουλάχιστον πριν από την καθοριζόμενη στη σχετική ειδοποίηση ημερομηνία λύσης της 

μίσθωσης, από την οποία παύει και κάθε υποχρέωση του Δήμου προς καταβολή του μισθώματος 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρ.4 του άρθρου 5 του ΠΔ/τος 270/81 και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής 

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί 

από τον κο Δήμαρχο.  

Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή προκήρυξη στην οποία καθορίζονται το είδος, η θέση, τα όρια, η 

έκταση και κάθε στοιχείο που περιγράφει λεπτομερώς το προς μίσθωση ακίνητο, εκτός από το τίμημα, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 270/81. 

Η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις ως ακολούθως: 

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων κατατίθενται στο 

πρωτόκολλο του Δήμου και στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του 

άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των 

προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η 

επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι 

λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί 

με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που 

εκδήλωσε ενδιαφέρον. 

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο κος Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της 

δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα 

ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-4-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CF%89%CF%82/
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δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον 

μειοδότη και τον εγγυητή. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι ή ο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους στο Δημοτικό Κατάστημα εντός είκοσι (20) ημερών από την 

ημέρα που θα γίνει η δημοσίευση της διακήρυξης και να καταθέσουν προσφορά.  

Η προσφορά θα περιλαμβάνει: 

Α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος ιδιοκτήτη, με 

περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου. 

Β) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας, πρόσφατη κάτοψη κτίσματος, οικοδομική άδεια και τα 

συνημμένα σ’ αυτή διαγράμματα (τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη). 

Γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι το προσφερόμενο ακίνητο είναι ελεύθερο για τη χρήση για την οποία 

προορίζεται και ότι έχει λάβει γνώση των  όρων της δημοπρασίας. 

Δ) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 1 και 2 ΦΕΚ 407/Β΄/09-04-2010 περί «Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων», η 

υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι θα προσκομίσει το ανωτέρω πιστοποιητικό για το προς χρήση 

ακίνητο. 

Ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσφέροντα ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης 

τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

Στ) Βεβαίωση ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου από οποιαδήποτε αιτία.  

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, το ακίνητο του οποίου θα κριθεί κατάλληλο από την 

αρμόδια Επιτροπή πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας, ως εγγύηση, 

Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή 

αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσο προς το 10% της πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώματος. 

Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί σε όλους τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία μετά την 

ολοκλήρωση του διαγωνισμού, εκτός του τελευταίου μειοδότη, στον οποίο θα επιστραφεί με την 

υπογραφή του Μισθωτηρίου Συμφωνητικού. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά με τη σειρά εκφωνήσεως του 

ονοματεπωνύμου τους. 

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβιβάζεται 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη. 

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της 

δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
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Η πρώτη και ανώτατη προσφορά, που θα αποτελέσει και την τιμή εκκίνησης της μειοδοτικής 

δημοπρασίας, καθορίζεται από τους συμμετέχοντες κατά την έναρξη της διαδικασίας και ειδικότερα 

από διαγωνιζόμενο, ο οποίος πρώτος θα αναφωνήσει την τιμή που επιθυμεί να εκμισθώσει το ακίνητό 

του, σε ετήσια βάση. 

Το ετήσιο ποσό του μισθώματος που θα προσφέρει ο τελευταίος μειοδότης θα καταβάλλεται από το 

Δήμο προς αυτόν ανά τρίμηνο, στο τέλος κάθε τριμηνίας, σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου 

(σχετ. Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξη 79/2010), με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, αφού προσκομισθούν στη 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά. 

Οι τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του Δήμου προς τον ανάδοχο, δεν θα επιβαρύνονται με 

προσαυξήσεις. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας καμία αντιπροσφορά δε γίνεται δεκτή, ενώ τα πρακτικά υπογράφονται 

από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και τον τελευταίο μειοδότη, ο οποίος υποχρεούται να 

τηρήσει τη σύμβαση και την παρούσα διακήρυξη. 

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν 

της απόφασης των αρμοδίων οργάνων περί έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να 

προσέλθει για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης, άλλως η εγγύηση που κατέβαλε 

καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση και διενεργείται σε βάρος του νέα 

δημοπρασία για την οποία υποχρεούται να καταβάλλει τη διαφορά του νέου μεγαλύτερου 

μισθώματος από αυτό της προηγούμενης δημοπρασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί, υποχρεούται να πληρώσει τα έξοδα σύμβασης, τελών, δημοσιεύσεων 

(αρχικής και τυχόν επαναληπτικών). 

Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις: 

Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%, το οποίο υπολογίζεται επί του μισθώματος και 

βαρύνει τον εκμισθωτή. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής προσκομίσει βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι 

περιέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος το μίσθωμα, δε γίνεται κράτηση χαρτοσήμου και 

ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου (Εγκ. Υπ. Οικ. ΑΠ 1538/358/1987). 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

Η μίσθωση δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη μεταβολή στο πρόσωπο του εκμισθωτή και συνεχίζεται 

με τον νέο εκμισθωτή του ακινήτου. Τα μισθώματα καταβάλλονται από το Δήμο στο νέο εκμισθωτή 

μόνο μετά την κοινοποίηση σ' αυτόν (το Δήμο) των απαραίτητων εγγράφων πιστοποίησης της 

μεταβολής (π.χ. τίτλος κτήσης νομίμως μεταγεγραμμένος, εφόσον κατά νόμο απαιτείται μεταγραφή, 

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης - Ε9, Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση μη ύπαρξης τίτλου κτήσης). 

Στον νέο εκμισθωτή καταβάλλονται από το Δήμο τα μισθώματα χωρίς καμιά άλλη διατύπωση. 
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Σε περίπτωση μεταβίβασης του μισθίου ακινήτου, ο νέος κύριος αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις 

του πωλητή, που προκύπτουν από την παρούσα διακήρυξη και τη σύμβαση μίσθωσης, ο δε πωλητής 

είναι υποχρεωμένος προτού μεταβιβάσει το ακίνητο να γνωστοποιήσει εγγράφως στο Δήμο τα πλήρη 

στοιχεία του αγοραστή. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Ο Δήμος μπορεί να προβεί στη διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων για την καλύτερη εξυπηρέτησή 

του, καθώς και την προσαρμογή τηλεφωνικού, υδραυλικού και ηλεκτρολογικού δικτύου. 

Μετά τη λήξη της σύμβασης όλα τα υλικά που τοποθετήθηκαν από το Δήμο περιέρχονται σ’ αυτόν. 

Ο Δήμος ως μισθωτής δεν υποχρεούται να αποζημιώσει τον εκμισθωτή για τις από συνήθη χρήση 

φθορές του ακινήτου ή τις τυχόν εξ οποιουδήποτε τυχαίου ή εξ ανωτέρας βίας γεγονότος βλάβες ή 

ζημιές κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον κ. Δήμαρχο αν δεν παρουσιασθεί μειοδότης σ’ 

αυτήν. Επίσης, επαναλαμβάνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στις εξής περιπτώσεις: 

α) Όταν το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το αρμόδιο κατά Νόμο όργανο για οποιονδήποτε λόγο. 

β) Όταν ο τελευταίος μειοδότης αρνηθεί την υπογραφή αυτής ή δεν παραδώσει το μίσθιο.   

Στη δεύτερη περίπτωση νέα δημοπρασία διενεργείται σε βάρος του τελευταίου αυτού μειοδότη και 

ως ανώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό που έχει κατακυρωθεί στο όνομά του.  Το ποσό 

αυτό είναι δυνατό να αυξηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ την επιπλέον διαφορά 

μεταξύ της μειοδοσίας και του ανωτέρου μισθώματος στο οποίο θα κατακυρωθεί η δημοπρασία, θα 

είναι υποχρεωμένος να την καταβάλλει ο ανωτέρω τελευταίος μειοδότης, για ολόκληρο τον οριζόμενο 

στην παρούσα χρόνο μισθώσεως αμέσως και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί εισπράξεως 

δημοσίων εσόδων. 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Ύστερα από ανεπιτυχή δημοπρασία, η μίσθωση του χώρου θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Ο Δήμαρχος θα δημοσιεύσει περίληψη της παρούσης είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 

διενέργεια της δημοπρασίας σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα  και μία (1) τοπική ημερήσια ή 

εβδομαδιαία. 

Επίσης, περιληπτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος Λαυρεωτικής και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Ολόκληρη η διακήρυξη της δημοπρασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής 

www.lavreotiki.gr. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου 

αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον 

ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας. 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως. 

Η μη άσκηση ή η μη έγκριση άσκηση δικαιώματος του μισθωτή Δήμου που αναγνωρίζεται από το Νόμο 

ή την παρούσα διακήρυξη και σύμβαση μισθώσεως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν 

παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. 

Όποια τυχόν διαφορά αναφύεται από την σύμβαση που θα υπογραφεί, θα λύεται από τα δικαστήρια. 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2292 3 20147, fax: 2292 0 

69130, e-mail: nitsa@lavrio.gr.  

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση 

που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής 

ημερομηνίας. 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

Για την παρούσα δημοπρασία και τη μίσθωση θα τηρηθούν όλες οι διατάξεις του Π.Δ. 270/81, του 

Ν.3463/06 (άρθρο 194), καθώς και του Ν.3852/10. 

 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού 

για την επιλογή Αναδόχου του έργου «αγροτική οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής», μετά την 

παρέλευση 10 ημερών από την αποστολή πρόσκλησης παροχής εξηγήσεων λόγω ασυνήθιστα 

χαμηλής προσφοράς 

Αρ. Απόφ.: 209/2019 

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», μετά την παρέλευση 10 ημερών από την αποστολή πρόσκλησης παροχής 

εξηγήσεων λόγω ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα:  

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. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 71 από 82 

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. 

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. 

8. 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. 

9. Την υπ’ αριθμ. 186/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίσθηκε 

ομόφωνα 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 σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 88 του Ν.4412/2016. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σε συνέχεια 

της ανωτέρω απόφασης, ο Δήμος απέστειλε προς την εταιρεία ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ’’, μέσω 

της επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, την υπ’ αριθμ. πρωτ:19540/24.10.2019 πρόσκληση με 

θέμα: «παροχή εξηγήσεων σχετικά με την υπ’ αριθμ. 127998 υποβληθείσα προσφορά σας». Αφού 

παρήλθε η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, διαπιστώθηκε ότι ο Οικονομικός Φορέας δεν 

ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Δήμου και δεν κατέθεσε κάποιο έγγραφο ή αποδεικτικό 

στοιχείο με το οποίο να αιτιολογεί την τιμή της προσφοράς του. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την απόρριψη της προσφοράς του 

Οικονομικού Φορέα ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ’’ και την κατακύρωση ως προσωρινού Αναδόχου 

του έργου ‘’αγροτική οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής’’ το δεύτερο κατά σειρά μειοδοσίας Οικονομικό 

Φορέα, όπως εμφανίζεται στον πίνακα 4 «πίνακας τελικής σειράς μειοδοσίας συμμετεχόντων» του 

από 02.09.2019 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, δηλαδή την εταιρεία ‘’ΥΡΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’ με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 52,68%. 

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, 
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− 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, 

− την υπ’ αριθμ.186/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− την αριθμ. πρωτ: 19540/24.10.2019 πρόσκληση προς της εταιρεία ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΤΕΒΕ’’ και το γεγονός ότι δεν ανταποκρίθηκε 

− 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 

Α. Την απόρριψη της προσφοράς της πρώτης κατά σειρά μειοδοσίας εταιρείας ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΤΕΒΕ’’, λόγω υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης 

και λόγω μη κατάθεσης διευκρινήσεων σχετικά με την τιμή της προσφοράς της. 

Β. Την ανάδειξη ως προσωρινού Αναδόχου του έργου ‘’Αγροτική Οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής’’ που 

προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 676/2019 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής, τη δεύτερη κατά σειρά 

μειοδοσίας εταιρεία ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’ με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 52,68%. 

 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 178Α/2019 που εκδόθηκε 

με την αριθμ.174/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Αρ. Απόφ.: 210/2019 

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 178Α/2019 που εκδόθηκε με την υπ’ 

αριθμ.174/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 20447/07.11.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ.174/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η 

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. 

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

υπάλληλος του Δήμου, Λιούμης Ευάγγελος, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός.  

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 131,44 ευρώ. 
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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.174/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ: 20447/07.11.2019 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 178Α/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: 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.: 212/2019 

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 από 

07.11.2019 εισήγηση του Γραφείου Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

1. Με την υπ’αρ. πρωτ. 18744/14-10-2019 αίτηση της η κ. Τ. Β. του Ε., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ για τα έτη 2011 & 2014 λόγω ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του ακινήτου με Ν.4495/17 .   

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για τα έτη 

2011 & 2014 λόγω τακτοποίησης με τον Ν.4495/17. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 
       ΑΡ.ΒΕΒ      ΗΜ. ΒΕΒ                                               ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ     

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000008883 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΟΡΙΚΟ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 47 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

62,04 
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335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000008883 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΘΟΡΙΚΟ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 47 m2 - Ετος 
2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

9,37 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000008883 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΘΟΡΙΚΟ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 48.65 m2 - Ετος 
2014 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

10,57 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000008883 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΟΡΙΚΟ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 48,65 
Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

33,86 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 115,84€ 
 

 
2. Με την υπ’αρ. πρωτ. 12969/17-07-2019 αίτηση της η κ. Λ. Γ. του Σ., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ του Θανόντα Λ. Σ. του Γ. για τα έτη 2004 έως 2014 λόγω ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του 

ακινήτου με Ν.4178/13 και ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ στις 22/11/2007 με Νο παροχής 16406581.  

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων από το 2004 

έως 2007 λόγω τακτοποίησης με τον Ν.4178/13 και από το 2008 έως το 2014 λόγω ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 

στις 22/11/2007 με Νο παροχής 16406581. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 
       ΑΡ.ΒΕΒ       ΗΜ. ΒΕΒ                                            ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ     

263 04-Αυγ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΤΙΣΜΑ :76 ΤΜ ΠΑΛΑΙΟΤ:1988 
Τ.K:2004 77,52 

264 04-Αυγ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΤΙΣΜΑ :76 ΤΜ ΠΑΛΑΙΟΤ:1988 
T.A.Π: 2004 12,46 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΤΙΣΜΑ:76 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988  Τ.K:2005 79,80 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΤΙΣΜΑ:76 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988  Τ.K:2006 82,84 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΤΙΣΜΑ:76 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988  Τ.K:2007 82,84 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΤΙΣΜΑ:76 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988  Τ.K:2008 95,00 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΤΙΣΜΑ:76 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988  Τ.K:2009 95,00 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΤΙΣΜΑ:76 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988 Τ.A.Π:2005 12,46 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΤΙΣΜΑ:76 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988 Τ.A.Π:2006 12,46 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΤΙΣΜΑ:76 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988 Τ.A.Π:2007 12,46 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΤΙΣΜΑ:76 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988 Τ.A.Π:2008 12,85 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΤΙΣΜΑ:76 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988 Τ.A.Π:2009 12,85 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000007033 ΚΤΙΣΜΑ - ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 76 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 11,93 

675 09-Αυγ-11 
Δημ. Τέλος 0000007033 ΚΤΙΣΜΑ - ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 76 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

109,44 
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330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007033 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 76 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

109,44 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007033 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 76 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

109,44 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007033 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ  
- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 76 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

11,93 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007033 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ  
- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 76 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

11,93 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007033 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ  
- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 76 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

11,93 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007033 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ  
- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 76 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

11,01 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007033 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 76 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

109,44 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007033 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 76 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

109,44 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 1.194,47€ 
 
 

3. Με την υπ’αρ. πρωτ. 17781/30-09-2019 αίτηση του ο κ. Λ. Δ. του Σ., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 2006 έως 31/12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 

28/06/2005 σύμφωνα και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ με αρ. παροχής 16410186.  

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 2006 

έως 12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης το 2005 με Νο παροχής 16410186. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 
         ΑΡ.ΒΕΒ  ΗΜ. ΒΕΒ              ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΚΤΙΣΜΑ:21 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002  
Τ.K:2006 22,89 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΚΤΙΣΜΑ:21 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002  
Τ.K:2007 22,89 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΚΤΙΣΜΑ:21 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002  
Τ.K:2008 26,25 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΚΤΙΣΜΑ:21 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002  
Τ.K:2009 26,25 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΚΤΙΣΜΑ:21 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002 
Τ.A.Π:2005 4,43 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΚΤΙΣΜΑ:21 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002 
Τ.A.Π:2006 4,43 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΚΤΙΣΜΑ:21 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002 
Τ.A.Π:2007 4,43 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΚΤΙΣΜΑ:21 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002 
Τ.A.Π:2008 4,56 
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118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΚΤΙΣΜΑ:21 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2002 
Τ.A.Π:2009 4,56 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000007012 ΚΤΙΣΜΑ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 21 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 4,06 

675 09-Αυγ-11 Δημ. Τέλος 0000007012 ΚΤΙΣΜΑ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  
- ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 21 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 30,24 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007012 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΔΙΟΝΥΣΟΣ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 21 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

30,24 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007012 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΔΙΟΝΥΣΟΣ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 21 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

30,24 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007012 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 21 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

4,06 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007012 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 21 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

4,06 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007012 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 21 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

3,80 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007012 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 21 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

3,80 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007012 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΔΙΟΝΥΣΟΣ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 21 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

30,24 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007012 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΔΙΟΝΥΣΟΣ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 21 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

30,24 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 291,67€ 
 
 

4. Με την υπ’αρ. πρωτ. 19387/22-10-2019 αίτηση της η κ. Μ. Β. του Β., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ για τα έτη 2010 έως 2014 λόγω ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του ακινήτου με Ν.4178/13.   

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για τα έτη 

2010 έως 2014 λόγω τακτοποίησης με τον Ν.4178/13. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 
       ΑΡ.ΒΕΒ           ΗΜ. ΒΕΒ                                          ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ     

955 26-Οκτ-11 Δημ. Τέλος 0000008576 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - 
ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 220 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 316,80 

961 26-Οκτ-11 ΤΑΠ 0000008576 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 220 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 47,82 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000008576 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΡΚΑΤΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 220 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

316,80 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000008576 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΡΚΑΤΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 220 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

316,80 
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335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000008576 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 220 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

47,82 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000008576 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 220 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

47,82 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000008576 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 281 m2 - Ετος 2013 
(Μήνας από 8 εως 12) - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

14,85 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000008576 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 281 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

50,90 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000008576 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΡΚΑΤΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 281 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

168,60 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000008576 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΜΑΡΚΑΤΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 281 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

404,64 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 1.732,85€ 
 

5. Με την υπ’αρ. πρωτ. 19375/22-10-2019 αίτηση της η κ. Γ. Σ. του Ε., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ για τα έτη 2005 έως 2014 λόγω ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του ακινήτου με Ν.4495/17.   

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για τα έτη 

2005 έως 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:ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ ΚΤΙΣΜΑ:61 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2001  Τ.K:2005 64,05 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ ΚΤΙΣΜΑ:61 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2001  Τ.K:2006 66,49 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ ΚΤΙΣΜΑ:61 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2001  Τ.K:2007 66,49 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ ΚΤΙΣΜΑ:61 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:2001  Τ.K:2008 76,25 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000007777 ΚΤΙΣΜΑ - ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 61 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 11,79 

675 09-Αυγ-11 
Δημ. Τέλος 0000007777 ΚΤΙΣΜΑ - ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 61 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

87,84 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007777 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 61 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

87,84 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007777 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 61 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

87,84 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007777 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ  
- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 61 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

11,79 
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336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007777 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ  
- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 61 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

11,05 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007777 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ  
- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 61 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

11,05 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007777 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ  
- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 61 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

11,05 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007777 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 61 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

87,84 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007777 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 61 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

87,84 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 769,21€ 
 

6. Με την υπ’αρ. πρωτ. 19746/29-10-2019 αίτηση της η κ. Χ. Μ.-Φ. του Β. αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 10ο/2005 έως 31/12/2014 που αφορούν την θανούσα μητέρα της Ξ. Α. 

του Ι. λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου τον 9ο/2005 σύμφωνα και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ 

με αρ. παροχής 16410411.  

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 

10ο/2005 έως 12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης το 2005 με Νο παροχής 16410411. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 
         ΑΡ.ΒΕΒ         ΗΜ. ΒΕΒ                                    ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:117 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993  
Τ.K:2005 30,69 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:117 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993  
Τ.K:2006 127,53 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:117 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993  
Τ.K:2007 127,53 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:117 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993  
Τ.K:2008 146,25 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:117 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993  
Τ.K:2009 146,25 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:117 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993 
Τ.A.Π:2005 5,07 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:117 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993 
Τ.A.Π:2006 20,55 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:117 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993 
Τ.A.Π:2007 20,55 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:117 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993 
Τ.A.Π:2008 21,19 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΡΙ ΚΤΙΣΜΑ:117 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1993 
Τ.A.Π:2009 21,19 

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000007241 ΚΤΙΣΜΑ - ΑΡΙ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 
100 % - 117 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 19,78 

675 09-Αυγ-11 Δημ. Τέλος 0000007241 ΚΤΙΣΜΑ - ΑΡΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - 
ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 117 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 168,48 
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330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007241 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΡΙ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 117 Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

168,48 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007241 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΡΙ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 117 Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

168,48 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007241 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΡΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 117 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

19,78 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007241 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΡΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 117 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

19,78 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007241 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΡΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 117 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

19,78 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007241 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΡΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 117 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

18,37 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007241 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΡΙ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 117 Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - 
Δ.E Κερατέας 

168,48 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007241 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΡΙ  - 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 117 Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - 
Δ.E Κερατέας 

168,48 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 1.606,69€ 
 

7.  Με την υπ’αρ. πρωτ. 19867/30-10-2019 αίτηση του, ο Κος Β. Π. του Γ. αιτείται την διαγραφή των Β 

& Γ Δόσεων που αφορά την χρηματική προκαταβολή λόγω επέκτασης Σ.Π. στον οικισμό ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, 

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 ανατεθεισών μελετών…’’ την 

διαγραφή των βεβαιωμένων Β’ & Γ’ δόσεων που αφορούν εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. στην περιοχή 

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ πλέον προσαυξήσεων.  

Να γίνει διαγραφή ποσού: 
         ΑΡ.ΒΕΒ          ΗΜ. ΒΕΒ                                    ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

23 04-Μαρ-05 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Αγ. Μαρίνα (04) ΑΡ. 
ΔΙΚ. 0241 Β΄ΔΟΣΗ 140,00 

23 04-Μαρ-05 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Αγ. Μαρίνα (04) ΑΡ. 
ΔΙΚ. 0241 Γ΄ΔΟΣΗ 140,00 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 280,00€ 
       
 
8. Με την υπ’αρ. πρωτ. 20357/05-11-2019 αίτηση της η κ. Π. Β. του Ε., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ για το έτος 2014 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 14/04/2012 

σύμφωνα και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ με αρ. παροχής 16414895.  
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Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ για το έτος 

2014 λόγω ηλεκτροδότησης το 2012 με Νο παροχής 16414895. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 
         ΑΡ.ΒΕΒ          ΗΜ. ΒΕΒ                                  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000008599 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 75 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

14,49 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000008599 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 75 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

108,00 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 122,49€ 
 

9. Με την υπ’αρ. πρωτ. 20111/01-11-2019 αίτηση του ο κ. Σ. Χ. του Δ., αιτείται την διαγραφή των 

βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ για τα έτη 2007-2014 ενός ακινήτου στην περιοχή ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ διότι 

όπως φαίνεται και από τα Ε-9 (2005-2019) & Εκκαθαριστικών σημειωμάτων που μας κατέθεσε ΠΟΤΕ 

δεν είχε στην ιδιοκτησία του το παραπάνω ακίνητο και από λάθος συνεννόηση είχε καταχωρηθεί στα 

Αρχεία του Δήμου.  

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων από το 2006 

έως 2014 λόγω Λανθασμένης καταχώρησης ως ιδιοκτήτη τον κ. Σπηλιόπουλο Χαράλαμπο του 

Δημητρίου όπως προκύπτει και από τα Ε-9 που έχει επισυνάψει στην αίτηση. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 
 
       ΑΡ.ΒΕΒ         ΗΜ. ΒΕΒ                                      ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ     

969 27-Οκτ-11 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΓ.ΚΩΝ/ΟΝΣ ΚΤΙΣΜΑ:63TM ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987 
Τ.Κ.:2007 29,05 

970 27-Οκτ-11 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΓ.ΚΩΝ/ΟΝΣ ΚΤΙΣΜΑ:63TM ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987 
Τ.Κ.:2006 68,67 

971 27-Οκτ-11 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΓ.ΚΩΝ/ΟΝΣ ΚΤΙΣΜΑ:63TM ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987 
ΤΑΠ.:2007 9,59 

973 27-Οκτ-11 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΓ.ΚΩΝ/ΟΝΣ ΚΤΙΣΜΑ:63TM ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987 
ΤΑΠ.:2006 9,59 

329 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000009094 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΓΙΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 63 Μ2 
- ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

90,72 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000009094 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΓΙΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 63 Μ2 
- ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

90,72 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000009094 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΓΙΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 63 Μ2 
- ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

90,72 

334 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000009094 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΓΙΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 63 m2 - 
Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

9,89 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000009094 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΓΙΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 63 m2 - 
Ετος 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

9,89 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 81 από 82 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000009094 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΓΙΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 63 m2 - 
Ετος 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

9,89 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000009094 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΓΙΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 63 m2 - 
Ετος 2013 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

9,13 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000009094 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΓΙΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 63 m2 - 
Ετος 2014 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

9,13 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000009094 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΓΙΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 63 Μ2 
- ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

90,72 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000009094 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΓΙΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 63 Μ2 
- ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

90,72 

  Συνολικό ποσό διαγραφών 618,43€ 
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης διαγραφής του ποσού 6.731,65 

€ - 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. Τις 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 

Ν. 3463/06, λόγω υπαιτιότητα της υπηρεσίας. 
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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 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 από 07.11.2019 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 6.731,65 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. 

 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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