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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  1 4 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 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 23 Ιουνίου 2020 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 18:30 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 19.06.2020 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 6 

Δημήτριος Λουκάς - Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Χαράλαμπος Ζαγουρής, Ασπασία Αργεντίνη, Ηλίας 

Στουραΐτης, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Αρετούσα Μακρή 

Απόντα μέλη  : 1 

Σταύρος Κρητικός 

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων του Α’ τριμήνου 

έτους 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου 

Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 112/2020 

 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 

τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων του Α’ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του 

προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  

Σύμφωνα με την  περίπτωση κ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει 

για:.. «vi την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των απολογισμών, των ετησίων 

προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων 

του δήμου…». 

Στην παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του 

άρθρου 44 του Ν.4483/17 ορίζονται τα εξής: «1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και 

αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-236-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-44-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-44-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5/
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απολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια 

και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.» 

 Στην παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 234 του 

Ν.3463/2006 και της παρ.1 του άρθρου 236 του ιδίου νόμου ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου.  

Στην παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/2006 ορίζονται τα εξής: «3. Για τις αποφάσεις του 

διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την 

ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών 

και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται 

προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον 

Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο 

ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου». 

Σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 

4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 «9. Η οικονομική επιτροπή, 

έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη 

κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του 

συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και 

επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του 

προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο 

εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. 

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, 

διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, 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 παραπάνω έσοδα, 

σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, 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 στο προηγούμενο εδάφιο. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά 

των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-240-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bc/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-234-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-234-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-236-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-234-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85/
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Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή 

Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 

του ν. 3852/2010. 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε 

άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών.» 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  υπ’ αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 

(ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 

αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία 

καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική 

επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η 

τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται 

σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 

υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’ αριθμ.37/2020 απόφασή του σχετικά με την έκθεση 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2020 του Νομικού Προσώπου. 

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α’ τριμήνου έτους 2020 εμφανίζονται στον 

πίνακα 1. 

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Α’ τριμήνου έτους 2020 εμφανίζονται στον 

πίνακα 2. 

Τα στοιχεία ισολογισμού Α’ τριμήνου έτους 2020 εμφανίζονται στον πίνακα 3. 

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση: 

«Από τους ανωτέρω πίνακες της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α’ τριμήνου έτους 2020 

και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4270/14 σύμφωνα με τις οποίες στον προϋπολογισμό 

πρέπει να εγγράφονται έσοδα σύμφωνα με τις πραγματικές αποδόσεις τους και εκτιμήσεις ως προς 

την είσπραξη των εσόδων για την εναπομένουσα περίοδο, θα πρέπει να επισημανθούν οι κάτωθι 

παρατηρήσεις. 

Ως προς το σκέλος των εσόδων: 

        Κατά το Α΄ τρίμηνο έτους 2020 βεβαιώθηκε ποσοστό 13,03% επί του προϋπολογισμού εσόδων 

του Ν.Π.Δ.Δ , μη συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου και των κρατήσεων (113.360,50€ 

/ 870.212,15€) ή 18,50% επί του συνολικού προϋπολογισμού εσόδων, συμπεριλαμβανομένου του 

χρηματικού υπολοίπου και των κρατήσεων (204.435,86€ / 1.105.004,89€). 
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        Το συνολικό ποσό των εισπραχθέντων κατά το Α΄ τρίμηνο μη συμπεριλαμβανομένου του 

χρηματικού υπολοίπου, ανήλθε στο ύψος των 145.806,90 ευρώ, ενώ συμπεριλαμβανομένου και του 

χρηματικού υπολοίπου  το συνολικό ποσό των εισπράξεων ανήλθε στο ύψος των 204.435,86 ευρώ. 

        Ο στόχος ο οποίος είχε τεθεί με την υπ’ αριθμ.112/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. περί 

ψήφισης του Ο.Π.Δ. έτους 2020 για τις εισπράξεις του Α΄ τριμήνου ήταν οι συνολικές εισπράξεις να 

ανέλθουν στο ύψος των 210.108,00 ευρώ και οι εισπράξεις μόνο των εσόδων άνευ του χρηματικού 

υπολοίπου στο ύψος των 121.983,00 ευρώ. 

Ως προς το σκέλος των εξόδων: 

         Κατά το Α΄ τρίμηνο έτους 2020 τιμολογήθηκε ποσοστό 22,87% του προϋπολογισμού δαπανών 

του Ν.Π.Δ.Δ., μη συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού και των πληρωμών ΠΟΕ και αποδόσεων 

(176.341,21 € / 771.085,51 €) ή 33,67 % επί του συνολικού προϋπολογισμού των δαπανών. 

         Εξοφλήθηκε ποσοστό 46,29% των συνολικά τιμολογημένων υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ., 

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών αλλά και υποχρεώσεων του Α΄ τρίμηνου έτους 2020. 

Ως προς τα στοιχεία ισολογισμού: 

         Σύμφωνα με τα στοιχεία Ισολογισμού, η οικονομική κατάσταση του Ν.Π.Δ.Δ. κατά το Α’ τρίμηνο 

έχει ως εξής: 

- Οι υποχρεώσεις του Ν.Π.Δ.Δ. εμφανίζονται αυξημένες κατά 24.212,82 ευρώ συγκριτικά με αυτές του 

προηγούμενου έτους 2019.  

- Τα χρηματικά διαθέσιμα εμφανίζουν μία μείωση ύψους 26.429,44ευρώ , συγκριτικά με αυτά του 

προηγούμενου έτους 2019. Η μείωση των χρηματικών διαθεσίμων του Ν.Π.Δ.Δ. οφείλεται στις 

πληρωμές των υποχρεωτικών και μη δαπανών που  πραγματοποιήθηκαν εντός τριμήνου και κατά ένα 

μεγάλο ποσοστό στις επιπτώσεις που είχε η πανδημία του κορωνοΐού και ιδιαίτερα στο κλείσιμο των 

Δομών του Ν.Π.Δ.Δ. στα πλαίσια της λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του 

COVID-19, με αποτέλεσμα κατά το μήνα Μάρτιο να μην εισπράττονται  δίδακτρα του Ωδείου, 

συνδρομές των γυμναστηρίων, αποδόσεις κυλικείων. 

      - Οι απαιτήσεις του Ν.Π.Δ.Δ. παραμένουν αμετάβλητες συγκριτικά με αυτές του προηγούμενου 

έτους  2019. 

Στον πίνακα των στοιχείων του Ισολογισμού τα ποσά των στηλών θα εμφανίσουν τα πραγματικά 

δεδομένα όπως θα διαμορφωθούν με τις εγγραφές κλεισίματος του έτους 2019 και την ψήφιση του 

Ισολογισμού του έτους αυτού κατά το μήνα Ιούνιο, μετά το πέρας του Α΄ τριμήνου.» 

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 

− Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
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− Την αριθ. οικ.40038/09.09.2011 «καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην 

έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών» 

− Την αριθμ.37/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου 

Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει την έκθεση εξόδων – εσόδων Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ 

Δήμου Λαυρεωτικής, ως κατωτέρω:
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ      

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

    ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 
0 Τακτικά έσοδα 861.700,00 113.360,50 0,131554 113.360,50 0,131554 1 
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 10.000,00 0,00 0 0,00 0   
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 1.500,00 0,00 0 0,00 0   
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 0,00 0,00   0,00   0 
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 40.200,00 4.013,00 0,099826 4.013,00 0,099826 1 
5 Φόροι και εισφορές 50.000,00 8.347,50 0,16695 8.347,50 0,16695 1 
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 0,00 0,00   0,00     
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 760.000,00 101.000,00 0,132895 101.000,00 0,132895 1 
1 Εκτακτα έσοδα 2.000,00 0,00 0 0,00 0   

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00   0,00     
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0,00 0,00   0,00     
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 0,00 0,00   0,00     
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00   0,00     
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 0,00 0,00   0,00     
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 2.000,00 0,00 0 0,00 0   

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 0,00 0,00   0,00     
21 Τακτικά έσοδα 0,00 0,00   0,00     
22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00   0,00     

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 6.512,15 0,00 0 0,00 0   
31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00   0,00     
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 6.512,15 0,00 0 0,00 0   

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 176.163,78 32.446,40 0,184183 32.446,40 0,184183 1 
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 172.163,78 32.446,40 0,188462 32.446,40 0,188462 1 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 4.000,00 0,00 0 0,00 0   
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0,00 0,00   0,00     

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 58.628,96 0,00 0 0,00 0   
  Σύνολα εσόδων 1.105.004,89 145.806,90   145.806,90     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

        ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % 
Ενταλθέντ

α Πληρωθέντα % % 

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 753585,51 500503,71 0,664163 175299,61 0,2326207 137313,58 92628,47 0,122917 0,5284009 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 269165,91 313828,18 1,165928 98547,99 0,3661236 94285,85 78764,88 0,2926258 0,799254 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 131770 17060 0,129468 9763,18 0,0740926 9763,18 2536,78 0,0192516 0,2598313 

62 Παροχές τρίτων 75549,6 36390 0,48167 12358,99 0,1635878 12295,01 11310,81 0,1497137 0,9151889 

63 Φόροι - τέλη 1000 1000 1 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 168800 47556,76 0,281734 17000,76 0,1007154 9340 0 0 0 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 500 500 1 16 0,032 16 16 0,032 1 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 105800 84168,77 0,795546 37612,69 0,3555075 11613,54 0 0 0 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 

68 Λοιπά Έξοδα 1000 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 

7 Επενδύσεις 17500 1354 0,077371 1041,6 0,05952 0 0 0 0 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 17500 1354 0,077371 1041,6 0,05952 0 0 0 0 

73 Έργα 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 328589,74 222053,92 0,675779 195741,59 0,5957021 86032,87 79607,87 0,2422713 0,4066988 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 152425,96 45898,14 0,301118 152425,96 1 45754,63 39329,63 0,2580245 0,2580245 

82 Αποδόσεις 176163,78 176155,78 0,999955 43315,63 0,2458827 40278,24 40278,24 0,2286409 0,9298777 

83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 

9 Αποθεματικό 5329,64                 

  Σύνολα δαπανών 1105004,89 723911,63   372082,8   223346,45 172236,34     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     
Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

  τέλος Προηγούμενου 
έτους 31-12-2019 

Προηγούμενο τρίμηνο 
1/10-31/12/19 

1ο Τρίμηνο 
2020 

Μεταβολή 
% 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 18.557,44 18.557,44 18.557,44 1,00 
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 7.841,38 7.841,38 7.841,38 1,00 
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 342,58 342,58 342,58 1,00 
3. Λοιπές απαιτήσεις 10.373,48 10.373,48 10.373,48 1,00 
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 58.628,96 58.628,96 32.199,52 0,55 
1. Ταμείο 40,84 40,84 40,84 1,00 
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 58.588,12 58.588,12 32.158,68 0,55 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.821,00 2.821,00 0,00 0,00 
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 2.821,00 2.821,00 0,00 0,00 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00 
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 172.924,73 172.924,73 197.137,55 1,14 
1. Προμηθευτές 161.887,46 161.887,46 185.679,92 1,15 
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 10.874,81 10.874,81 4.633,06 0,43 
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 0,00 6.662,11 0,66 
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 162,46 162,46 162,46 1,00 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 12.636,09 12.636,09 0,00 0,00 
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 12.636,09 12.636,09 0,00 0,00 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αρετούσα Μακρή ψήφισε ΝΑΙ με τις ακόλουθες 

παρατηρήσεις:  

Στην υπ’ αριθμ.37/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου δεν επισυνάπτεται ο πίνακας 3 

των στοιχείων ισολογισμού του α’ τριμήνου.  

Υπάρχει αρκετά μεγάλη υστέρηση στα έσοδα. Οι πληρωμές είναι μειωμένες και περίπου τα μισά από 

τα τιμολογηθέντα πληρώθηκαν.  

Το χρηματικό υπόλοιπο μεταβλήθηκε, ενώ το αποθεματικό μετά την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού που έγινε κατά το α’ τρίμηνο του 2020 μειώθηκε στο μισό. 

Θα πρέπει να δούμε την εικόνα που παρουσιάζει ο προϋπολογισμός στην έκθεση του β’ τριμήνου 

2020, μετά την πληρωμή δαπανών από ληξιπρόθεσμα, μήπως χρειαστεί το Νομικό Πρόσωπο να 

προχωρήσει σε υποχρεωτική αναμόρφωση. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 113/2020 

 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 2ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ 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 
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εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω 

προϋπολογισμώ».  

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

των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 

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

παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». 

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

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

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

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

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

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

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

απόφασης αναμόρφωσης. 

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 της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 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.103/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’, με την 

οποία έγινε η κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020, σύμφωνα 

με τις οδηγίες της υπ. αριθ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 253 τεύχος Β') Κοινής Απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Εσωτερικών. 

− Την υπ’ αριθμ. 239/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ έτους 2020 και την Α.Π.  

137327/34681/21.02.2020 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία 

επικυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ.54/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 

εγκρίθηκε η 1η αναμόρφωση του Νομικού Προσώπου. 

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 υπ’ αριθμ. 41/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ με την 

οποία εισηγείται την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου 

οικονομικού έτους 2020, με τις κάτωθι μεταβολές: 

 

Α. Αύξηση των παρακάτω Κ.Α Εσόδων  

1. Αυξάνεται ο Κ.Α. 4122 που αφορά «Φόροι και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και 

λοιπών συλλογικών οργάνων» κατά 90,72 ευρώ με ισόποση αύξηση του Κ.Α. εξόδων 00-8222 

«Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και 

λοιπών συλλογικών οργάνων». 

2. Αυξάνεται ο Κ.Α. 4124.001 που αφορά «Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου» κατά 3.000,00 ευρώ με 

ισόποση αύξηση του Κ.Α. εξόδων 15-8224.001«Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου». 

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

226,80 ευρώ, με ισόποση αύξηση του Κ.Α. 00-8231.001«Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς».   

 

Β. Αύξηση των παρακάτω Κ.Α Εξόδων 

1. Αυξάνεται ο Κ.Α. 00-6222 που αφορά «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού» 

κατά 3.000,00 ευρώ. 

2. Αυξάνεται ο Κ.Α. 00-6431 που αφορά «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του 

Δήμου» κατά 6.000,00 ευρώ. 

3. Αυξάνεται ο Κ.Α. 00-6495.001 που αφορά «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» κατά 2.000,00 ευρώ. 

4. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6011.001 που αφορά «Τακτικές αποδοχές μονίμου προσωπικού» κατά 702,47 

ευρώ. 

5. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6021.001 που αφορά «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου» κατά 

8.740,45 ευρώ. 

6. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6041.001 που αφορά «Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού» κατά 

5.345,00 ευρώ. 

7. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6051.002 που αφορά «Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ μονίμου 

προσωπικού» κατά 31,80 ευρώ. 

8. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6052.001 που αφορά «Εργοδοτική εισφ. υπαλ. αορίστου χρόνου» κατά 965,00 

ευρώ. 

9. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6115 που αφορά «Αμοιβές λογιστών» κατά 4.250,00 ευρώ. 

10. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6117.009 που αφορά την «Αμοιβή καλλιτεχνικού Δ/ντη Ωδείου» κατά 

5.000,00 ευρώ. 

11. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6142.002 που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου 

οργάνωσης της λειτουργίας - αξιολόγηση δομών του Ν.Π.Δ.Δ ¨ΘΟΡΙΚΟΣ¨ Δήμου Λαυρεωτικής 

σύμφωνα με το αρθ.4 του Ν.4440/2016» κατά 3.000,00 ευρώ. 
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12. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6262.001 που αφορά την «Συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων» κατά 

11.526,36 ευρώ. 

13. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6471.006 που αφορά την «Προμήθεια – μεταποίηση στολών» κατά 2.600,00 

ευρώ. 

14. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6612 που αφορά την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» 

κατά 1.000,00 ευρώ. 

15. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6615 που αφορά  «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» κατά 1.500,00 

ευρώ. 

16. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6643 που αφορά  «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό» κατά 

11.438,92 ευρώ. 

17. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6661 που αφορά  «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων» κατά 3.000,00 

ευρώ. 

18. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6699.002 που αφορά «Προμήθεια λοιπού υλικού για βιβλιοθήκες» κατά 

2.000,00 ευρώ. 

19. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6699.007 που αφορά «Προμήθεια  αναλωσίμων μουσικής» κατά 3.000,00 

ευρώ. 

 

Γ. Μείωση των παρακάτω Κ.Α. εξόδων 

Προκειμένου να καλυφθούν οι αυξήσεις των ανωτέρω Κ.Α. εξόδων και λόγω της παύσης λειτουργίας 

των δομών του Ν.Π.Δ.Δ. στα πλαίσια της λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς 

του COVID-19, δε θα  απαιτηθούν οι εγγεγραμμένες πιστώσεις   και ως εκ τούτου μειώνονται οι 

παρακάτω Κ.Α. δαπανών. 

1.Μειώνεται ο Κ.Α. 15-6117.001που αφορά «Αμοιβ. εκτελ. υπηρ με ιδιότ. ελευθ. επαγγελματία» κατά 

2.600,00 ευρώ. 

2. Μειώνεται ο Κ.Α. 15-6117.003 που αφορά «Αμοιβές εκτελεστών μουσικών οργάνων» κατά 

10.000,00 ευρώ. 

3. Μειώνεται ο Κ.Α. 15-6117.012 που αφορά «Αμοιβές για συμβάσεις έργου γυμναστών» κατά 

3.000,00 ευρώ. 

4. Μειώνεται ο Κ.Α. 15-6471.001 που αφορά «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» κατά 12.000,00 

ευρώ. 

5. Μειώνεται ο Κ.Α. 15-6471.002 που αφορά «Έξοδα θεατρικής ομάδας» κατά 500,00 ευρώ. 

6. Μειώνεται ο Κ.Α. 15-6471.007 που αφορά «Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων για ηχητική και 

φωτιστική κάλυψη» κατά 12.000,00 ευρώ. 

7. Μειώνεται ο Κ.Α. 15-6471.008 που αφορά «Αμοιβή ερμηνευτών για Πολιτιστικές εκδηλώσεις- 

Φεστιβάλ ΘΟΡΙΚΙΑ  κ.λ.π» κατά 12.000,00 ευρώ. 
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8. Μειώνεται ο Κ.Α. 15-6472.001 που αφορά «Δαπάνες διοργάνωσης 20ου Φεστιβάλ γενικής 

γυμναστικής» κατά 18.000,00 ευρώ. 

9. Μειώνεται ο Κ.Α. 15-6472.002 που αφορά «Δαπάνες σχολικών πρωταθλημάτων» κατά 3.000,00 

ευρώ. 

10. Μειώνεται ο Κ.Α. 15-7135.005 που αφορά «Προμήθεια εξοπλισμού βεστιαρίου θεατρικής 

ομάδας» κατά 2.000,00 ευρώ. 

Μετά την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης, το αποθεματικό του προϋπολογισμού έτους 2020 του 

Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’, παραμένει αμετάβλητο στο ποσό των 5.329,64 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: 

− την περίπτ. κ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 

του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και ισχύει 

− την υπ’ αριθμ. 239/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής 

− την υπ’ αριθμ. 41/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει τη δεύτερη (2η) Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με 

την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» οικονομικού έτους 2020, όπως αυτή εμφανίζεται αναλυτικά κατωτέρω: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ: 2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 5.329,64 

 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 

 1 4122. Φόροι και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων,  90,72 0,00 
 μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων 
 2 4124.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ δημοσίου 3.000,00 0,00 

 3 4131.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και  226,80 0,00 
 ταμεία 
 3.317,52 

 2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 4 0,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 3.000,00 

 5 0,00 00-6431. Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 6.000,00 

 6 0,00 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.000,00 

 7 0,00 15-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμου Προσωπικού 702,47 

 8 0,00 15-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 8.740,45 

 9 0,00 15-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 5.345,00 

 10 0,00 15-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ μονίμου προσωπικού 31,80 

 11 0,00 15-6052.001 Εργοδοτική εισφ.υπαλ.αορίστου χρόνου 965,00 
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 12 0,00 15-6115. Αμοιβές λογιστών 4.250,00 

 13 0,00 15-6117.009 Αμοιβή καλλιτεχνικού Δ/ντη Ωδείου 5.000,00 

 14 0,00 15-6142.002 Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου οργάνωσης της  3.000,00 
 λειτουργίας - αξιολόγηση δομών του Ν.Π.Δ.Δ ¨ΘΟΡΙΚΟΣ¨ Δήμου  
 Λαυρεωτικής σύμφωνα με το αρθ.4 του Ν.4440/2016. 
 15 0,00 15-6262.001 Συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 11.526,36 

 16 0,00 15-6471.006 Προμήθεια- μεταποίηση στολών 2.600,00 

 17 0,00 15-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.000,00 

 18 0,00 15-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.500,00 

 19 0,00 15-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 11.438,92 

 20 0,00 15-6661. Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 3.000,00 

 21 0,00 15-6699.002 Προμήθεια λοιπού υλικού για βιβλιοθήκες 2.000,00 

 22 0,00 15-6699.007 Προμήθεια αναλωσίμων μουσικής 3.000,00 

 23 0,00 00-8222. Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών  90,72 
 Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 
 24 0,00 00-8231.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 226,80 

 25 0,00 15-8224.001 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου 3.000,00 

 78.417,52 

 3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 26 0,00 15-6117.001 Αμοιβ.εκτελ.υπηρ με ιδιότ.ελευθ.επαγγελματία -2.600,00 

 27 0,00 15-6117.003 Αμοιβές εκτελεστών μουσικών οργάνων -10.000,00 

 28 0,00 15-6117.012 Αμοιβές για συμβάσεις έργου γυμναστών -3.000,00 

 29 0,00 15-6471.001 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων -12.000,00 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 16 από 77 

 30 0,00 15-6471.002 Έξοδα θεατρικής ομάδας -500,00 

 31 0,00 15-6471.007 Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων για ηχητική και φωτιστική κάλυψη-12.000,00 

 32 0,00 15-6471.008 Αμοιβή ερμηνευτών για Πολιτιστικές εκδηλώσεις- Φεστιβάλ  -12.000,00 
 ΘΟΡΙΚΙΑ κ.λ.π 
 33 0,00 15-6472.001 Δαπάνες διοργάνωσης 20ου Φεστιβάλ γενικής γυμναστικής -18.000,00 

 34 0,00 15-6472.002 Δαπάνες σχολικών πρωταθλημάτων -3.000,00 

 35 0,00 15-7135.005 Προμήθεια εξοπλισμού βεστιαρίου θεατρικής ομάδας -2.000,00 

 -75.100,00 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  3.317,52 3.317,52 
 : 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 5.329,64 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  5.329,64 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 3.317,52 

  ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00 

  ΕΞΟΔΑ (+) : 78.417,52 

  ΕΞΟΔΑ (-) : -75.100,00 

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 5.329,64 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
 

Το αποθεματικό μετά την έγκριση της δεύτερης (2ης) αναμόρφωσης παραμένει αμετάβλητο στο ποσό των 5.329,64 ευρώ. 
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων του Α’ τριμήνου 

έτους 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου 

Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 114/2020 

 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 

τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων του Α’ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του 

προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  

Σύμφωνα με την  περίπτωση κ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει 

για:.. «vi την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των απολογισμών, των ετησίων 

προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων 

του δήμου…». 

Στην παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του 

άρθρου 44 του Ν.4483/17 ορίζονται τα εξής: «1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και 

αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον 

απολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια 

και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.» 

 Στην παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 234 του 

Ν.3463/2006 και της παρ.1 του άρθρου 236 του ιδίου νόμου ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου.  

Στην παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/2006 ορίζονται τα εξής: «3. Για τις αποφάσεις του 

διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την 

ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών 

και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται 

προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον 

Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο 

ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου». 

Σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 

4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 «9. Η οικονομική επιτροπή, 

έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη 

κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του 

συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-236-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-44-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-44-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-240-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bc/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-234-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-234-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-236-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-234-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85/
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επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του 

προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο 

εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. 

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, 

διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, 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 παραπάνω έσοδα, 

σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, 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 στο προηγούμενο εδάφιο. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά 

των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα 

Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή 

Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 

του ν. 3852/2010. 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε 

άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών.» 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  υπ’ αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 

(ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 

αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία 

καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική 

επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η 

τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται 

σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 

υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’ αριθμ.26/2020 απόφασή του σχετικά με την έκθεση 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2020 του Νομικού Προσώπου. 
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Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α’ τριμήνου έτους 2020 εμφανίζονται στον 

πίνακα 1. 

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Α’ τριμήνου έτους 2020 εμφανίζονται στον 

πίνακα 2. 

Τα στοιχεία ισολογισμού Α’ τριμήνου έτους 2020 εμφανίζονται στον πίνακα 3. 

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση: 

«Από του ανωτέρω πίνακες για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α’ τριμήνου 

έτους 2020 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4270/14 σύμφωνα με τις οποίες στον 

προϋπολογισμό πρέπει να εγγράφονται έσοδα σύμφωνα με τις πραγματικές αποδόσεις τους και τις 

εκτιμήσεις ως προς την είσπραξη των εσόδων για την εναπομένουσα περίοδο, θα πρέπει να 

επισημανθούν οι κάτωθι παρατηρήσεις: 

Α. Ως προς το σκέλος των εσόδων 

• Βεβαιώθηκε το 16,10 % του προϋπολογισμού των πραγματικών εσόδων, που αποτελείται από 

τις ομάδες 0, 1 & 2 του προϋπολογισμού (222.015,41 €/ 1.378.629,61 €) και το 28,99% επί του 

συνολικού προϋπολογισμού των εσόδων.  

• Εισπράχθηκε το 101,07% επί του προϋπολογισμού των πραγματικών εσόδων και της ομάδας 

32 που κάνει αναφορά σε ποσά που βεβαιώθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη (2.837,50 €/ 2.807,50€).  

 

Β. Ως προς το σκέλος των εξόδων 

• Υλοποιήθηκε (τιμολογήθηκε) το 16,02% του προϋπολογισμού των πραγματικών εξόδων, που 

αποτελείται από τις ομάδες 6 & 7 του προϋπολογισμού (229.127,62 €/  1.622.419,89€) και το 

18,66% επί του συνολικού προϋπολογισμού των εξόδων.  

• Εξοφλήθηκε το 85,66% των συνολικών υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ., είτε αυτές 

δημιουργήθηκαν κατά το Α’ τρίμηνο του 2020 είτε παλαιότερα (ΠΟΕ).  

 

Γ. Ως προς τα στοιχεία Ισολογισμού 

Σύμφωνα με τα στοιχεία Ισολογισμού, η οικονομική κατάσταση του Ν.Π.Δ.Δ. κατά το Α’ τρίμηνο 

κρίνεται ως καλή καθώς:  

• Οι υποχρεώσεις του Ν.Π.Δ.Δ. εμφανίζονται αυξημένες συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο 

(31/12/2019), κατά 12.542,68 €.  

• Τα χρηματικά διαθέσιμα εμφανίζονται μειωμένα κατά το ποσό των 27.078,80 €, συγκριτικά 

με τις 31/12/2019. Η μείωση των χρηματικών διαθεσίμων του Ν.Π.Δ.Δ. Οφείλεται στο γεγονός της μη 

είσπραξης των αναμενόμενων εσόδων από τροφεία παιδικών σταθμών κατά τον μήνα Μάρτιο και 

της επιχορήγησης μέσω ΕΣΠΑ των παιδικών σταθμών, λόγω της έκτακτης κατάστασης του COVID – 

19 και του κλεισίματος των Δομών. 

• Οι απαιτήσεις του Ν.Π.Δ.Δ. αυξήθηκαν κατά 1.835,00 €, συγκριτικά με τις 31/12/2019. 
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Συνοψίζοντας, η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2020 κρίνεται ως 

καλή, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στα στοιχεία Ισολογισμού της ανωτέρω περιόδου.»  

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 

− Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

− Την αριθ. οικ.40038/09.09.2011 «καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην 

έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών» 

− Την αριθμ.26/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου 

Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει την έκθεση εξόδων – εσόδων Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ 

Δήμου Λαυρεωτικής, ως κατωτέρω:
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 
0 Τακτικά έσοδα              670.664,54 €               111.145,00 €  16,57%    106.650,00 €  15,90% 95,96% 
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια                                -   €                                -   €                        -   €      
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια                    2.500,00 €                                -   €  0,00%                     -   €  0,00%   
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα                                -   €                                -   €                        -   €      
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών                                -   €                                -   €                        -   €      
5 Φόροι και εισφορές                  33.164,54 €                  11.145,00 €  33,61%        6.650,00 €  20,05% 59,67% 
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις                                -   €                                -   €                        -   €      
7 Λοιπά τακτικά έσοδα               635.000,00 €               100.000,00 €  15,75%    100.000,00 €  15,75% 100,00% 
1 Εκτακτα έσοδα               705.157,57 €               108.032,91 €  15,32%    108.032,91 €  15,32% 100,00% 

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας                                -   €                                -   €                        -   €      
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών               587.252,25 €               108.032,91 €  18,40%    108.032,91 €  18,40% 100,00% 
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες               117.405,32 €                                -   €  0,00%                     -   €  0,00%   
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες                       500,00 €                                -   €  0,00%                     -   €  0,00%   
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                                -   €                                -   €                        -   €      
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα                                -   €                                -   €                        -   €      

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών                                -   €                                -   €                        -   €      
21 Τακτικά έσοδα                                -   €                                -   €                        -   €      
22 Έκτακτα έσοδα                                -   €                                -   €                        -   €      

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.                    2.807,50 €                    2.837,50 €  101,07%        2.140,00 €  76,22% 75,42% 

31 Εισπράξεις από δάνεια                                -   €  
                               -   
€                        -   €      

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών                    2.807,50 €                    2.837,50 €  101,07%        2.140,00 €  76,22% 75,42% 
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων               398.200,00 €                 85.923,80 €  21,58%      85.923,80 €  21,58% 100,00% 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου               393.400,00 €                  85.923,80 €  21,84%      85.923,80 €  21,84% 100,00% 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων                   4.800,00 €                                -   € 0,00%                     -   €  0,00%   
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ                                -   €                                -   €                        -   €      

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους               291.603,27 €               291.603,27 €  100,00%    291.603,27 €  100,00%   
Σύνολα εσόδων            2.068.432,88 €               599.542,48 €  28,99%    594.349,98 €  28,73% 99,13% 
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 
Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 
6 Έξοδα      1.487.598,76 €      110.678,69 €  74,66%     259.877,15 €  17,47%   229.127,62 €    229.127,62 €  15,40% 88,17% 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού       1.047.088,04 €      972.112,62 €  92,84%     221.584,68 €  21,16%   221.056,36 €    221.056,36 €  21,11% 99,76% 
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων            73.000,00 €        20.215,02 €  27,69%          6.460,98 €  8,85%      6.120,00 €        6.120,00 €  8,38% 94,72% 
62 Παροχές τρίτων            52.600,00 €         20.542,00 €  39,05%          2.626,60 €  4,99%      1.881,50 €        1.881,50 €  3,58% 71,63% 
63 Φόροι - τέλη              1.900,00 €           1.900,00 €  100,00%                      -   €  0,00%                   -   €                     -   €  0,00%   
64 Λοιπά Γενικά έξοδα          203.530,72 €         59.717,76 €  29,34%       16.177,10 €  7,95%                   -   €                     -   €  0,00% 0,00% 
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως                  500,00 €               500,00 €  100,00%               69,76 €  13,95%            69,76 €              69,76 €  13,95% 100,00% 
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων          107.980,00 €         35.691,29 €  33,05%       12.958,03 €  12,00%                   -   €                     -   €  0,00% 0,00% 
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                          -   €                       -   €                         -   €                       -   €                     -   €      
68 Λοιπά Έξοδα             1.000,00 €                        -   €  0,00%                      -   €  0,00%                    -   €                     -   €  0,00%   

7 Επενδύσεις         134.821,13 €                       -   €  0,00%                      -   €  0,00%                    -   €                     -   €  0,00%   
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων         134.821,13 €                       -   €  0,00%                      -   €  0,00%                    -   €                     -   €  0,00%   
73 Έργα                           -   €                       -   €                         -   €                       -   €                     -   €      
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ                           -   €                       -   €                         -   €                       -   €                     -   €      
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)                           -   €                       -   €                         -   €                       -   €                     -   €      

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις           44.765,11 €      403.169,54 €  90,65%     126.147,60 €  28,36%   101.536,99 €    101.536,99 €  22,83% 80,49% 
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.            46.482,61 €         11.484,54 €  24,71%       35.505,52 €  76,38%     11.484,54 €      11.484,54 €  24,71% 32,35% 

82 Αποδόσεις         398.200,00 €  
              
391.685,00 €  98,36%       90.642,08 €  22,76%     90.052,45 €      90.052,45 €  22,61% 99,35% 

83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                           -   €                       -   €                        -   €                      -   €                     -   €      
85 Προβλέψεις μη είσπραξης                   82,50 €                       -   €  0,00%                      -   €  0,00%                   -   €                     -   €  0,00%   

9 Αποθεματικό              1.247,88 €                 
Σύνολα δαπανών     2.068.432,88 €   1.513.848,23 €  73,19%     386.024,75 €  18,66%   330.664,61 €    330.664,61 €  15,99% 85,66% 
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

  τέλος Προηγούμενου 
έτους 31-12-2019 

Προηγούμενο τρίμηνο 
1/10-31/12/2019 

1ο Τρίμηνο 
2020 

Μεταβολή 
% 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.009,90 € 5.009,90 € 6.844,90 € 136,63% 
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 3.357,50 € 3.357,50 € 5.192,50 € 154,65% 
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 1.563,57 € 1.563,57 € 1.563,57 € 100,00% 
3. Λοιπές απαιτήσεις 88,83 € 88,83 € 88,83 € 100,00% 
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 128.576,75 € 128.576,75 € 101.497,95 € 78,94% 
1. Ταμείο 0,00 € 0,00 € 0,00 €   
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 128.576,75 € 128.576,75 € 101.497,95 € 78,94% 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 75.152,56 € 75.152,56 € 3.102,59 € 4,13% 
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 € 0,00 € 0,00 €   
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 75.152,56 € 75.152,56 € 3.102,59 € 4,13% 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 € 0,00 € 0,00 €   
  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 € 0,00 € 0,00 €   
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 € 0,00 € 0,00 €   
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 € 0,00 € 0,00 €   
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 52.840.66 € 52.840.66 € 62.205,78 € 123,40% 
1. Προμηθευτές 35.325,79 € 35.325,79 € 51.925,16 € 146,99% 
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 6.948,97 € 6.948,97 € 2.892,28 € 41,62% 
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 10.301,12 € 10.301,12 € 10.301,12 € 100,00% 
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 264,78 € 264,78 € 87,22 € 32,94% 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 47.304,21 € 47.304,21 € 0,00 € 0,00% 
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 € 0,00 € 0,00 €   
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 47.304,21 € 47.304,21 € 0,00 € 0,00% 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 € 0,00 € 0,00 €   
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Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αρετούσα Μακρή ψήφισε ΝΑΙ με τις εξής παρατηρήσεις: Ο 

προϋπολογισμός παρουσιάζει πολύ καλή εικόνα. Παρατηρείται αύξηση των υποχρεώσεων των 

προμηθευτών. Μετά την υπαγωγή στη χρηματοδότηση για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών,  

Θα πρέπει να δούμε την εικόνα που παρουσιάζει ο προϋπολογισμός, μήπως χρειαστεί το Νομικό 

Πρόσωπο να προχωρήσει σε υποχρεωτική αναμόρφωση. 

 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 115/2020 

 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 1ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 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 
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αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του 

παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». 

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

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

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

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

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

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

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

απόφασης αναμόρφωσης. 

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 της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 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 έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 

− Την υπ’ αριθμ.109/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’, με την 

οποία έγινε η κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020, σύμφωνα 

με τις οδηγίες της υπ. αριθ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 253 τεύχος Β') Κοινής Απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Εσωτερικών. 

− Την υπ’ αριθμ. 238/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ έτους 2020 και την Α.Π.  

137326/34680/10.03.2020 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία 

επικυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. 31/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ με την 

οποία εισηγείται την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου 

οικονομικού έτους 2020, με τις κάτωθι μεταβολές: 

Α. Μεταβολή ως προς το σκέλος των εσόδων: 
 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προυπ/ντα 2020 Προτεινόμενη 
Μεταβολή Διαμορφωθέντα 

0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.500,00 € 2.126,63 € 4.626,63 € 

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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0527.001 Τροφεία παιδικών βρεφονηπιακών 
σταθμών 33.164,54 € 935,46 € 34.100,00 € 

0718.001 Επιχορήγηση Δήμου 635.000,00 € 500,00 € 635.500,00 € 

1411 Προϊόν δωρεών 500,00 €                     - 
250,00 € 250,00 € 

1629.001 Έσοδα από δαπάνες δημοσίευσης 
διακηρύξεων διαγωνισμών 0,00 € 297,60 € 297,60 € 

1699 
Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από 
τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

0,00 € 546,04 € 546,04 € 

3219.001 Τροφεία παιδικών σταθμών παρελθόντων 
ετών 2.807,50€ 30,00 € 2.837,50 € 

5111 
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 

28.395,00 € 4.610,67 € 33.005,67 € 

5119 
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει 
δαπανών του δήμου 

64.329,64 € -41.066,30 € 23.263,34 € 

5121 
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 

18.087,61 € - 15.693,36 € 2.394,25 € 

5122 
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις 
προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 

100.564,00 € -   100.564,00 € 0,00 € 

5123 
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από 
έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 
ειδικευμένων δαπανών 

80.227,02 € -  80.227,02 € 0,00 € 

5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
Π.Δ.Ε.                   0,00 € 62.592,96 € 62.592,96 € 

5129 
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από 
έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει 
δαπανών του δήμου. 

                  0,00 € 7.839,63 € 7.839,63 € 

Σύνολο 965.575,31 € -   158.321,69 € 807.253,62 € 
 

Β. Μεταβολή ως προς το σκέλος των εξόδων 
 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προυπ/θέντα 
2020 

Προτεινόμενη 
Μεταβολή 

Διαμορφωθέ
ντα 

00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 
εορτών 5.000,00 € -3.000,00 € 2.000,00 € 

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

3.200,00 € -1.500,00 € 1.700,00 € 

00-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 0,00 € 42,90 € 42,90 € 
00-8115 Διάφορα Έξοδα 0,00 € 199,64 € 199,64 € 

00-8117. Λοιπά Έξοδα 0,00 € 74,82 € 74,82 € 

00-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων 82,50 € 30,00 € 112,50 € 
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15-6012. 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 
και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

3.000,00 € -2.000,00 € 1.000,00 € 

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

2.000,00 € -700,00 € 1.300,00 € 

15-6041.003 Τακτικές αποδοχές πρακτικής άσκησης 2.000,00 € -1.000,00 € 1.000,00 € 
15-6063.006 Προμήθεια γάλακτος Παιδικών Σταθμών 14.200,00 € -6.500,00 € 7.700,00 € 
15-6063.010 Προμήθεια γάλακτος ΒΣΣ 1.634,79 € -400,00 € 1.234,79 € 
15-6063.011 Προμήθεια γάλακτος ΚΑΠΗ 2.043,49 € -300,00 € 1.743,49 € 
15-6117.004 Αμοιβή γενικού γιατρού για ΒΣΣ 11.000,00 € -10.000,00 € 1.000,00 € 
15-6117.007 Αμοιβή Γιατρού Εργασίας 5.500,00 € -3.500,00 € 2.000,00 € 
15-6117.009 Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών 0,00 € 600,00 € 600,00 € 

15-6261.003 Συντήρηση & επισκευή αναβατόριου 
τροφίμων 2.200,00 € 5.400,00 € 7.600,00 € 

15-6261.006 Συντηρ. κτιρίου ΚΑΠΗ Λαυρίου 2.000,00 € -1.200,00 € 800,00 € 
15-6261.010 Επισκευή & συντήρηση ανελκυστήρων 5.000,00 € -600,00 € 4.400,00 € 

15-6264.004 Συντήρηση -επισκ.λοιπ.μηχανημάτων 
Παιδικών Σταθμών 500,00 € 500,00 € 1.000,00 € 

15-6265 Συντήρηση και επισκευή λοιπού 
εξοπλισμού 0,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 

15-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 5.500,00 € 2.200,00 € 7.700,00 € 
15-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας για επιβ.αυτοκ.ΒΒΣ 500,00 € -400,00 € 100,00 € 

15-6321.003 Τέλη κυκλοφορίας για επιβ. Αυτ. Κοινων. 
Δομών 500,00 € -400,00 € 100,00 € 

15-6411.001 Έξοδα Κίνησης Ιδιόκτητων μεταφορικών 
μέσων 0,00 € 200,00 € 200,00 € 

15-6413.001 
Μεταφορές μελών ΚΑΠΗ & νηπίων που 
φιλοξενούνται στους σταθμούς του 
Ν.Π.Δ.Δ. 

24.000,00 € -23.000,00 € 1.000,00 € 

15-6471.004 Δαπάνη διαμονής μελών των ΚΑΠΗ σε 
εκδρομές 15.000,00 € -14.500,00 € 500,00 € 

15-6473.001 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών 
δραστηριοτήτων 10.000,00 € -3.000,00 € 7.000,00 € 

15-6473.002 Έξοδα οργάνωσης κοιν. δραστ. Για 
Παιδικούς Σταθμούς 5.000,00 € -3.000,00 € 2.000,00 € 

15-6474.002 Προμήθεια στολών 1.000,00 € -1.000,00 € 0,00 € 

15-6481.002 Εξοδα τροφείων παιδικού Σταθμού ΔΕ 
Κερατέας 36.536,00 € -15.000,00 € 21.536,00 € 

15-6481.003 Έξοδα τροφείων παιδικού Σταθμού Δ.Ε. 
Λαυρίου 40.068,00 € -9.000,00 € 31.068,00 € 

15-6481.007 Έξοδα καντίνας λειτουργίας ΚΑΠΗ 24.000,00 € -15.000,00 € 9.000,00 € 
15-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000,00 € -1.000,00 € 0,00 € 
15-6612.006 Προμ. γραφικής ύλης πρόγρ ΒΣΣ 500,00 € -300,00 € 200,00 € 

15-6634.003 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού 5.000,00 € -3.000,00 € 2.000,00 € 

15-6634.004 Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το ΒΣΣ 500,00 € -300,00 € 200,00 € 

15-6661.001 Υλικά συντήρ. και επισκ.κτιρίων Δ.Ε. 
Κερατέας 2.500,00 € -1.500,00 € 1.000,00 € 

15-6661.002 Υλικά συτηρ. και επισκ.κτιρίων Δ.Ε.Λαυρίου 2.000,00 € -1.000,00 € 1.000,00 € 
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15-6673. Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και 
λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 € -1.500,00 € 500,00 € 

15-6681.006 Υλικά φαρμακείου για το πρόγραμμα ΒΣΣ 2.000,00 € -1.000,00 € 1.000,00 € 
15-6681.008 Υλικά φαρμακείου γα Παιδικούς Σταθμούς 3.400,00 € -1.400,00 € 2.000,00 € 

15-6692.002 Προμ. σπόρων-φυτών δενδρ. χλοοτάπητα 
για Παιδ. Σταθμ 1.000,00 € -500,00 € 500,00 € 

15-6693.001 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, 
λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 1.000,00 € -500,00 € 500,00 € 

15-6699.001 Είδη εκπαίδευσης 1.000,00 € -500,00 € 500,00 € 
15-6699.002 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2.000,00 € -1.000,00 € 1.000,00 € 

15-6699.004 Είδη εκπαίδευσης-παιχνίδια για παιδικούς 
σταθμούς 2.000,00 € -1.000,00 € 1.000,00 € 

15-6699.005 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμ. για 
Παιδικούς Σταθμούς 3.000,00 € -1.000,00 € 2.000,00 € 

15-7134.001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα και λογισμικά 1.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 

15-7134.002 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα και λογισμικά για παιδικούς 
σταθμούς 

1.000,00 € -500,00 € 500,00 € 

15-7135.005 Λοιπός εξοπλισμός για ΚΗΦΗ 2.000,00 € -1.500,00 € 500,00 € 
15-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.500,00 € -1.394,40 € 105,60 € 
15-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων, Παροχές τρίτων 0,00 € 21.313,00 € 21.313,00 € 
15-8115.001 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ 22.354,00 € -21.438,44 € 915,56 € 
15-8115.003 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ Παιδικών σταθμών 4.541,00 € 1.267,25 € 5.808,25 € 
15-8117. Λοιπά Έξοδα 0,00 € 968,89 € 968,89 € 

60-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλ. 
Παιδικών Σταθμών 324.500,00 € -14.500,00 € 310.000,00 € 

60-6117.002 Αμοιβή ψυχολόγου για ΚΗΦΗ 4.700,00 € -4.200,00 € 500,00 € 

60-6142.001 Αμοιβή για παροχή πιστοποίησης HACCP 
μαγειρίων Π.Σ. 3.000,00 € -2.500,00 € 500,00 € 

60-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβ.αυτοκινήτων για 
ΚΗΦΗ 400,00 € -200,00 € 200,00 € 

60-6481.003 Εξοδα τροφίμων για ΚΗΦΗ 32.000,00 € -10.000,00 € 22.000,00 € 
60-6612.006 Προμ.γραφ.ύλης για ΚΗΦΗ 1.000,00 € -400,00 € 600,00 € 
60-6634.003 Προμ.ειδών καθαριότητας για Παιδ. Σταθμ. 12.000,00 € -6.678,00 € 5.322,00 € 
60-6634.004 Προμ. Ειδων καθαριότητας ΚΗΦΗ 2.000,00 € -1.000,00 € 1.000,00 € 
60-6681.004 Υλικά φαρμακείου για ΚΗΦΗ 1.100,00 € -500,00 € 600,00 € 
60-7133.002 Προμήθεια επιπλων -σκευών για ΚΗΦΗ 1.457,13 € -1.000,00 € 457,13 € 
60-8115.001 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ Παιδικών Σταθμών 1.078,54 € -1.078,54 € 0,00 € 
60-8115.002 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ ΚΗΦΗ 331,07 € -196,04 € 135,03 € 

60-7135.007 Προμήθεια &Εγκατ.πατώματος του 
Α΄Βρεφ.Σταθ.Λαυρίου 0,00 € 16.678,00 € 16.678,00 € 

60-8117. Λοιπά Έξοδα 0,00 € 113,83 € 113,83 € 

60-8121. Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων 16.678,00 € -10.850,00 € 5.828,00 € 

15-6261.005 Συντήρηση Βρεφονηπιακού Σταθμού 
Λαυρίου 2.500,00 € 22.300,00 € 24.800,00 € 

15-7135.003 

Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την 
επέκταση - αναβάθμιση του συστήματος 
πυροπροστασίας του 2ου βρεφονηπιακού 
σταθμού Λαυρίου 

24.800,00 € -   24.800,00 € 0,00 € 
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-9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.247,88 € -624,60 € 623,28 € 
Σύνολο 711.552,40 € -158.321,69 € 553.230,71 € 

 
 

Μετά την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης, το αποθεματικό του προϋπολογισμού έτους 2020 του 

Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’, μειώνεται κατά 624,60 ευρώ και διαμορφώνεται στο ποσό των 623,28 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: 

− την περίπτ. κ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 

του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και ισχύει 

− την υπ’ αριθμ. 238/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής 

− την υπ’ αριθμ. 31/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την πρώτη (1η) Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με 

την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ» οικονομικού έτους 2020, όπως αυτή εμφανίζεται αναλυτικά κατωτέρω: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ν.Π.Δ.Δ.  ΚΕΦΑΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 1Η 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 ΕΞΟΔΩΝ 
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 

 1 0211. Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.126,63 0,00 

 2 0527.001 Τροφεία παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών 935,46 0,00 

 3 0718.001 Επιχορήγηση Δήμου 500,00 0,00 

 4 1629.001 Έσοδα από δαπάνες δ/σης διακηρύξεων  297,60 0,00 
 διαγωνισμών 
 5 1699. Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους  546,04 0,00 
 λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 6 3219.001 ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ  30,00 0,00 
 ΕΤΩΝ 
 7 5111. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά  4.610,67 0,00 
 έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 
 8 5124. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το  62.592,96 0,00 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ  
 και Εθνικό ΠΔΕ) 
 9 5129. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα  7.839,63 0,00 
 έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 

 79.478,99 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
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 10 1411. Προϊόν δωρεών -250,00 0,00 

 11 5119. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά  -41.066,30 0,00 
 έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 

 12 5121. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα  -15.693,36 0,00 
 έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων  
 ετών 
 13 5122. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα -100.564,00 0,00 
 έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες  
 για επενδυτικές δαπάνες 
 14 5123. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα  -80.227,02 0,00 
 έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. 
 -237.800,68 
 

 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 15 0,00 15-6117.009 Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών 600,00 

 16 0,00 15-6261.003 συντήρηση & επισκευή αναβατόριου τροφίμων 5.400,00 

 17 0,00 15-6261.005 Συντήρηση Βρεφονηπιακού Σταθμού Λαυρίου 22.300,00 

 18 0,00 15-6264.004 Συντήρηση -επισκ.λοιπ. μηχανημάτων Παιδικών Σταθμών 500,00 

 19 0,00 15-6265.001 Συντήρηση επισκευή επίπλων λοιπού εξοπλισμού 1.650,00 

 20 0,00 15-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 2.200,00 

 21 0,00 15-6411.001 Έξοδα Κίνησης Ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων 200,00 

 22 0,00 15-7134.001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και  2.000,00 
 λογισμικά 
 23 0,00 60-7135.007 Προμήθεια & Εγκατ. πατώματος του Α΄Βρεφ.Σταθ.Λαυρ 16.678,00 

 24 0,00 00-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 42,90 

 25 0,00 00-8115. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 199,64 
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 26 0,00 00-8117. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 74,82 

 27 0,00 00-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 30,00 

 28 0,00 15-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 21.313,00 

 29 0,00 15-8115.003 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ Παιδικών σταθμών 1.267,25 

 30 0,00 15-8117. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 968,89 

 31 0,00 60-8117. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 113,83 

 75.538,33 

4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 32 0,00 00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών -3.000,00 

 33 0,00 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή  -1.500,00 
 συμβιβαστικών πράξεων 
 34 0,00 15-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -2.000,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 35 0,00 15-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -700,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 36 0,00 15-6041.003 Τακτικές αποδοχές πρακτικής άσκησης -1.000,00 

 37 0,00 15-6063.006 Προμήθεια γάλακτος Παιδικών Σταθμών -6.500,00 

 38 0,00 15-6063.010 Προμήθεια γάλακτος ΒΣΣ -400,00 

 39 0,00 15-6063.011 Προμήθεια γάλακτος ΚΑΠΗ -300,00 

 40 0,00 15-6117.004 Αμοιβή γενικού γιατρού για ΒΣΣ -10.000,00 

 41 0,00 15-6117.007 Αμοιβή Γιατρού Εργασίας -3.500,00 

 42 0,00 15-6261.006 Συντηρ. κτιρίου ΚΑΠΗ Λαυρίου -1.200,00 

 43 0,00 15-6261.010 Επισκευή & συντήρηση ανελκυστήρων -600,00 
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 44 0,00 15-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας για επιβ.αυτοκ.ΒΒΣ -400,00 

 45 0,00 15-6321.003 Τέλη κυκλοφορίας για επιβ. Αυτ. Κοινων. Δομών -400,00 

 46 0,00 15-6413.001 Μεταφορές μελών ΚΑΠΗ & νηπίων που φιλοξενούνται στους σταθμούς -23.000,00 
 του Ν.Π.Δ.Δ. 
 47 0,00 15-6471.004 Δαπάνη διαμονής μελών των ΚΑΠΗ σε εκδρομές -14.500,00 

 48 0,00 15-6473.001 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων -3.000,00 

 49 0,00 15-6473.002 Έξοδα οργάνωσης κοι.δραστ. Για Παιδικούς Σταθμούς -3.000,00 

 50 0,00 15-6474.002 Προμήθεια στολών -1.000,00 

 51 0,00 15-6481.002 Έξοδα τροφείων παιδικού Σταθμού ΔΕ Κερατέας -15.000,00 

 52 0,00 15-6481.003 Έξοδα τροφείων παιδικού Σταθμού Δ.Ε. Λαυρίου -9.000,00 

 53 0,00 15-6481.007 Έξοδα καντίνας λειτουργίας ΚΑΠΗ -15.000,00 

 54 0,00 15-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ -1.000,00 

 55 0,00 15-6612.006 Προμ. γραφικής ύλης πρόγρ ΒΣΣ -300,00 

 56 0,00 15-6634.003 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού -3.000,00 

 57 0,00 15-6634.004 Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το ΒΣΣ -300,00 

 58 0,00 15-6661.001 Υλικά συντήρ. και επισκ. κτιρίων Δ.Ε.Κερατέας -1.500,00 

 59 0,00 15-6661.002 Υλικά συτηρ. και επισκ. κτιρίων Δ.Ε. Λαυρίου -1.000,00 

 60 0,00 15-6673. Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού -1.500,00 

 61 0,00 15-6681.006 Υλικά φαρμακείου για το πρόγραμμα ΒΣΣ -1.000,00 

 62 0,00 15-6681.008 Υλικά φαρμακείου γα Παιδικούς Σταθμους -1.400,00 

 63 0,00 15-6692.002 Προμ. σπόρων-φυτών δενδρ. χλοοτάπητα για Παιδ. Σταθμ -500,00 

 64 0,00 15-6693.001 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών  -500,00 
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 εδάφους 
 65 0,00 15-6699.001 Είδη εκπαίδευσης -500,00 

 66 0,00 15-6699.002 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων -1.000,00 

 67 0,00 15-6699.004 Είδη εκπαίδευσης-παιχνίδια για παιδικούς σταθμούς -1.000,00 

 68 0,00 15-6699.005 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμ. για Παιδικούς Σταθμούς -1.000,00 

 69 0,00 60-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλ. Παιδικών Σταθμών -14.500,00 

 70 0,00 60-6117.002 Αμοιβή ψυχολόγου για ΚΗΦΗ -4.200,00 

 71 0,00 60-6142.001 Αμοιβή για παροχή πιστοποίησης HACCP μαγειρίων Π.Σ. -2.500,00 

 72 0,00 60-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβ. αυτοκινήτων για ΚΗΦΗ -200,00 

 73 0,00 60-6481.003 Έξοδα τροφίμων για ΚΗΦΗ -10.000,00 

 74 0,00 60-6612.006 Προμ. γραφ. ύλης για ΚΗΦΗ -400,00 

 75 0,00 60-6634.003 Προμ. ειδών καθαριότητας για Παιδ. Σταθμ. -6.678,00 

 76 0,00 60-6634.004 Προμ. Ειδών καθαριότητας ΚΗΦΗ -1.000,00 

 77 0,00 60-6681.004 Υλικά φαρμακείου για ΚΗΦΗ -500,00 

 78 0,00 15-7134.002 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και  -500,00 
 λογισμικά για παιδικούς σταθμούς 
 79 0,00 15-7135.003 Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την επέκταση - αναβάθμιση του-24.800,00 
  συστήματος πυροπροστασίας του 2ου βρεφονηπιακού σταθμού Λαυρίου 
 80 0,00 15-7135.005 Λοιπός εξοπλισμός για ΚΗΦΗ -1.500,00 

 81 0,00 60-7133.002 Προμήθεια επίπλων -σκευών για ΚΗΦΗ -1.000,00 

 82 0,00 15-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού -1.394,40 

 83 0,00 15-8115.001 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ -21.438,44 

 84 0,00 60-8115.001 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ Παιδικών Σταθμών -1.078,54 
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 85 0,00 60-8115.002 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ ΚΗΦΗ -196,04 

 86 0,00 60-8121. Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων -10.850,00 

 -233.235,42 

5 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

 87 0,00   -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -624,60 

 -624,60 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ  -158.321,69 -158.321,69 
 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 623,28 

 
                    

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  1.247,88 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 79.478,99 

  ΕΣΟΔΑ (-) : -237.800,68 

  ΕΞΟΔΑ (+) : 75.538,33 

  ΕΞΟΔΑ (-) : -233.235,42 

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -624,60 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 623,28 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

Το αποθεματικό μετά την έγκριση της πρώτης (1ης) αναμόρφωσης διαμορφώνεται στο ποσό των 623,28 ευρώ. 
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 

(ΟΠΔ) έτους 2020 του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 116/2020 

 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 «υποχρεωτικής 

αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2020 του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου 

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

Με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 B΄) κοινής απόφασης των 

Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών 

αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών 

προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.- 

Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» τροποποιήθηκαν, 

μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων 

οικονομικών αποτελεσμάτων. 

Ο πίνακας στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους 

στόχους των υπόχρεων φορέων α) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων 

και των εξόδων τους σε ταμειακή βάση και β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους 

στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υποομάδες, οι οποίες 

αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Ο βαθμός 

επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού. 

Στο άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ προβλέπεται «1. Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων 

υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται 

υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος 

Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη 

τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται  

της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). 

Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων 

τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας που περιγράφονται στα άρθρα 1 και 

2 της παρούσας. 

2. Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύνανται να αναμορφωθούν μία φορά, 

έως το τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται, 

ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη 

διάρκεια του έτους. 
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Με την υπ’ αριθμ. 197/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο 

Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λαυρεωτικής, συμπεριλαμβανομένων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 

Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» και «ΚΕΦΑΛΟΣ», οικονομικού έτους 2020. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ. 

137326/34680/10.03.2020 επικύρωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, με την  υπ’ αριθμ.39/2020 απόφασή του ενέκρινε την 

αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2020. 

Η υποχρεωτική αναμόρφωση της στοχοθεσίας δεν υποβλήθηκε έως το τέλος Φεβρουαρίου 2020, 

όπως προβλέπεται, λόγω καθυστέρησης της έγκρισης του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου 

από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.  

Επίσης, δεν υποβλήθηκε προς έγκριση μαζί με τους αναμορφωμένους πίνακες στοχοθεσίας του 

Δήμου και του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’, λόγω καθυστέρησης και της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου, συνέπεια των ειδικών συνθηκών (λόγω Covid 19), καθώς 

το ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ είχε αναλάβει το πλήρες φορτίο των Κοινωνικών Δομών και του προγράμματος 

‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’. 

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

σχετικά. 

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

 την υπ’ αριθμ. 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 B΄) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών και Οικονομικών 

 την υπ’ αριθμ. 197/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

 την υπ’ αριθμ.39/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου 

Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

εισηγείται  προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του  

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου 

Λαυρεωτικής, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ 

ΣΤΟΧΟΥΣ 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 3μηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 12μηνο

Τιμή = 0 => 

Ταύτιση 

Στοχοθεσίας 

και Π/Υ

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό

(06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες 
επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του 
τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που 
προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους 
πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για 
κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού 
συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και 
έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) 
(1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) _ΚΑΠ για την 
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης 
(άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 
69 του ν. 4509/2017)

0 0 0 0 0

Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.

(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών:  Από 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το 
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του 
Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα:  Χρηματοδοτήσεις από 
Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις και έργα:  Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού 
τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: 
Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω 
ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) 
_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς 
οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)

621.302 46.049 61.984 0 108.033 71.846 9.915 50.958 240.752 100.145 35.174 45.991 422.061 146.405 32.835 20.000 621.302 0

Γραμμή 3.α Ίδια Έσοδα  

(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) 
_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη 
δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά 
έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-
κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά 
έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών 
πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές 
συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις και έργα

758.676 53.100 3.100 53.100 109.300 16.103 88.898 105.959 320.260 3.100 150.000 68.906 542.265 83.100 42.100 91.211 758.676 0

Γραμμή 3.β
Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για 
πρώτη φορά

(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται  για πρώτη 
φορά

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Γραμμή 4
Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από 
απαιτήσεις ΠΟΕ 

(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) 
_Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους

2.725 150 600 1.100 1.850 0 0 425 2.275 450 0 0 2.725 0 0 0 2.725 0

Γραμμή 5 Λοιπά Έσοδα
(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) 
_Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους

398.200 32.783 32.783 32.783 98.350 32.933 32.783 32.783 196.850 32.783 32.783 33.283 295.700 32.783 32.783 36.933 398.200 0

Α.1 1.780.903 132.083 98.467 86.983 317.533 120.882 131.596 190.125 760.136 136.478 217.957 148.180 1.262.752 262.289 107.718 148.144 1.780.903 0 0

Γραμμή 6 Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους 129.096

Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο 129.096

A.2 1.909.999

Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ 

ΣΤΟΧΟΥΣ 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 3μηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 12μηνο

Έλεγχος 
ταύτισης 
Π/Υ και 

Στοχοθεσίας 
(Η ΤΙΜΗ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η 
ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ  

Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) 1.021.794 82.465 82.553 82.782 247.799 82.359 82.759 84.670 497.588 84.420 85.820 86.920 754.749 96.727 84.898 85.420 1.021.794 0
Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 328.283 19.017 15.050 15.081 49.148 25.350 25.325 25.057 124.881 29.217 30.050 40.417 224.565 38.800 32.917 32.000 328.283 0
Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις 125.699 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 17.178 38.500 1.000 58.178 26.884 19.680 20.957 125.699 0

Γραμμή 4 Πληρωμές ΠΟΕ 
(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) 
_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

35.400 0 0 0 0 0 0 14.431 14.431 0 20.000 0 34.431 969 0 0 35.400 0

Γραμμή 5 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων
(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων 
λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ

398.200 32.783 32.783 36.783 102.350 32.783 32.783 33.283 201.200 32.783 32.783 32.783 299.550 32.783 32.783 33.083 398.200 0

B.1 1.909.375 134.265 130.386 134.646 399.297 140.493 140.867 158.942 839.599 163.599 207.154 161.121 1.371.473 196.163 170.278 171.461 1.909.375 0 0

Γραμμή 6 Αποθεματικό 623

Β.2 1.909.999

Γ.1 44.983

Γ.2 43.189 35.147 31.478 31.478 21.785 17.845 21.478 21.478 21.785 27.845 15.745 15.745 32.548 18.413 0 0

Δ 126.913 94.994 47.331 47.331 27.721 18.449 49.633 49.633 22.512 33.316 20.375 20.375 86.500 23.940 623 623

Ε 83.724 59.847 15.853 15.853 5.936 604 28.155 28.155 727 5.471 4.630 4.630 53.952 5.527 623 623

Ζ Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 113

Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) 1.910.111

Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6"  + ΚΑΕ (85) 1.910.111

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

 Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)

 Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)

Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 

Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  (Σύνολο Γραμμών 1-6)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.                                                                         
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ "ΚΕΦΑΛΟΣ"ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :  
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Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αρετούσα Μακρή, ψήφισε ΝΑΙ με την παρατήρηση 

ότι θα έπρεπε να είχε αποσταλεί εγκαίρως, ώστε να ενσωματωθεί με τα τροποποιημένα ΟΠΔ του 

Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ και να εγκριθεί ως ενιαίο το τροποποιημένο 

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2020. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην 

Εθνική Τράπεζα για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. και την 

πληρωμή δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής στο ΚΕΝΤΡΟ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ με διαχειριστές υπόλογους δημοτικούς υπαλλήλους 

Αρ. Απόφ.: 117/2020 

 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 «ανοίγματος 

τραπεζικών λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Εθνική Τράπεζα για την πληρωμή 

ταχυδρομικών τελών στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. και την πληρωμή δελτίων τεχνικού ελέγχου 

των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής στο ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ με διαχειριστές 

υπολόγους δημοτικούς υπαλλήλους», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 

πρωτ: 7767/25.05.2020 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την παρούσα σας ενημερώνουμε τα εξής: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του  Ν. 4647/2019 παρ. 2 καθορίζεται ότι το αρμόδιο 

όργανο λήψης απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμών των ΟΤΑ σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι 

η Οικονομική Επιτροπή». 

Για να υπάρχει σαφής εικόνα και λόγω του ότι οι ήδη υπάρχοντες λογαριασμοί  που διαθέτει 

ο Δήμος μας εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς καθίσταται ανάγκη να ανοιχθούν δυο νέοι 

λογαριασμοί στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στο όνομα του Δήμου που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του Δήμου 

για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών στα ΕΛΤΑ και για την πληρωμή των δελτίων τεχνικού ελέγχου 

των οχημάτων του Δήμου στο  ΚΤΕΟ. 

Η διαχείριση των λογαριασμών θα γίνεται από τους υπόλογους δημοτικούς υπαλλήλους που 

θα ορίζει η Οικονομική Επιτροπή. 

  Στους λογαριασμούς  θα κατατίθενται τα αντίστοιχα ποσά κατά περίπτωση  από την Ειδική 

Ταμία του Δήμου. 

Ο υπόλογος οφείλει εντός της τακτής προθεσμίας να αποδώσει λογαριασμό της διαχειρίσεως 

των ληφθέντων χρημάτων, υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και επιστρέφοντας το μη 

διατεθέν ποσό. (παρ.1 του άρθρου 32 του Β.Δ. 17.5/15.6.59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-32-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AE%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-32-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AE%CF%82/


 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 40 από 77 
 
 

Οι υπόλογοι οφείλουν για την φύλαξη και την εξασφάλιση των χρημάτων που διαχειρίζονται 

να καταβάλλουν την επιμέλεια των δικών τους περιπτώσεων, ευθυνόμενοι για κάθε τυχόν 

επερχομένη απώλεια ή μείωση των χρημάτων τούτων. 

Εάν τα ποσά των ενταλμάτων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως από τους 

υπόλογους θα γίνεται κατάθεση αυτών ή των μη χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων στην Εθνική Τράπεζα 

της Ελλάδος ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εφ' όσον λειτουργούν στην έδρα του δήμου. Οι υπόλογοι 

οφείλουν κατά την απόδοση του λογαριασμού να επισυνάψουν με τα δικαιολογητικά και το βιβλιάριο 

της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στο οποίο θα 

αναγράφονται ξεχωριστά όλες οι καταθέσεις και αναλήψεις που έχουν γίνει. (παρ.1 άρθρο 37 Β.Δ. 

17.5/15.6.59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται στην απόφαση για την έκδοση του 

εντάλματος προπληρωμής, και δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου και πρέπει να λήγει ένα 

τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους. (παρ.1 του άρθρου 32 του Β.Δ. 17.5/15.6.59 

(ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης κατ’ 

αρμοδιότητα σας.» 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 45 του  Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16.12.2019 τεύχος Α'), 

− τις διατάξεις  του Β.Δ. 17.5/15.6.59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')  

− το υπ’ αριθμ. πρωτ: 7767/25.05.2020 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει το άνοιγμα δύο (2) νέων λογαριασμών στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο όνομα του 

Δήμου Λαυρεωτικής, οι οποίοι θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του Δήμου για την πληρωμή 

ταχυδρομικών τελών στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. και για την πληρωμή των δελτίων τεχνικού 

ελέγχου των οχημάτων στο  ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 

Η διαχείριση των λογαριασμών θα γίνεται από τους υπόλογους δημοτικούς υπαλλήλους που 

ορίζονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Απριλίου 2020 

Αρ. Απόφ.: 118/2020 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-37-5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-37-5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-37-5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-32-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AE%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-32-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AE%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-32-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AE%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-32-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AE%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-32-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AE%CF%82/
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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 

πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Απριλίου 2020», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

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

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

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

εσόδων και εξόδων του Δήμου.  

 Στο μηνιαίο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζονται, ως προς το σκέλος των εσόδων τα βεβαιωθέντα 

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

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

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

εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου.  

Η Ειδική Ταμίας υπέβαλε το αριθμ. πρωτ: 6922/08.05.2020 πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης 

μηνός Απριλίου 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 του Ν.3852/2010, 

− τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Μαΐου/15 Ιουν. 1959, 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ: 6922/08.05.2020 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Απριλίου 2020, το οποίο έχει ως κατωτέρω: 

 

Υπόλοιπο της 31/03/2020 στις τράπεζες και στο ταμείο: 887.023,04 € 
Πλέον εισπράξεις Απριλίου: 592.771,52 € 
Μείον πληρωμές Απριλίου: -689.545,16 € 

Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 30/04/2020): 790.249,40 € 
 
Σύμφωνα με τα extrait των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του Δήμου 

σε λογαριασμούς όψεως την 30/04/2020 ανήλθε στο ποσό των 772.417,95 €. 

Αναλυτικά:  

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/540046-57 137.917,22 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/540073-20 6.855,01 € 
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Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/535309-26 36.030,39 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003147-05 28.836,30 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/004247-10 32.967,90 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003906-30 903,23 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003352-96 0,52 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003353-79 14,28 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003354-52 5,35 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003965-95 21,36 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003355-36 2,79 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 433.00.2001.000035 412,68 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 433.00.2001.000086 523.565,35 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 802.002.203.000.330 0,00 € 

Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.40.0200036773 4.185,16 € 
Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0040.60.0200661421 0,00 € 
Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.47.0200048045 27,61 € 

Τράπεζα της Ελλάδος Αρ. Λογ. 703105500005850 0,00 € 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων GR 5509700011330801740000900 672,80 € 

Σύνολα: 772.417,95 € 
Πλέον των ανωτέρω: 

1. στην ταμιακή υπηρεσία του δήμου υπήρχε σε μετρητά το ποσό των 1.831,45 € 

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

σκοπού, το ποσό των 16.000,00 € 

 
Αθροιστικά, τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο του Δήμου και στην τράπεζα ανέρχονταν σε 
790.249,40 € 
 
Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 773.630,84 € και 
διαμορφώνεται ως ακολούθως: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΑ 
ΤΑΚΤΙΚΑ 274.698,19 € 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 15.381,01 € 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 483.551,64 € 

ΣΥΝΟΛΑ 773.630,84 € 
 
Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους 16.618,56 € 
αναλύεται ως ακολούθως: 
 

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

οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση. 

2. Πλέον (+) 0,01 € : που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στην αποπληρωμή της 22ης δόσης του 

χρεολυσίου και των τόκων του δανείου για την εκτέλεση έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ» που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» η οποία πραγματοποιήθηκε από τον υπ’ 
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αριθμ. 433-00-2001-000035 τραπεζικό λογαριασμό στις 31/10/2018 κατά 39.308,10 €, και τα υπ’ 

αριθμ. Β 1735 & 1736/19-11-2018 σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους 

39.308,11 €. 

3. Μείον (-) 40,50 €: ποσό που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 

18/04/2019 από τον υπ’ αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό προς την Εταιρεία Κινητής 

Τηλεφωνίας, και συγκεκριμένα αφορά προγενέστερο υπόλοιπο σταθερής τηλεφωνίας, το οποίο 

όμως είχε ήδη εξοφληθεί και συνεπώς αναμένεται συμψηφισμός στον επόμενο λογαριασμό καθώς 

και έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος για την τακτοποίηση της διαφοράς. 

4. Πλέον (+) 16.000,00 €: που αφορούν τα χρήματα που βρίσκονται στα χέρια των υπολόγων 

των παγίων προκαταβολών. 

5. Πλέον (+) 595,26 €: που αφορά επιστροφή χρημάτων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών 

στις 29/04/2020 στον υπ’ αριθμ.  433.00.2001.000086 τραπεζικό λογαριασμό. Συγκεκριμένα, αφορά 

τη διατροφή της κυρίας Κ.Κ μηνός Απριλίου, η οποία παρότι μεταφέρθηκε στον προσωπικό 

λογαριασμό της προαναφερθείσας κατά την ίδια ημερομηνία, δεν εμφανίστηκε στο extrait της 

τράπεζας η μεταφορά αυτή κατά τη διάρκεια του Απριλίου. 

6. Πλέον (+) 13,80 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 22/04/2020 στον 

υπ’ αριθμ. GR1401404330433002001000035 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΝΕΡΟΥ», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλιπή 

πληροφόρηση για τον καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο 

καταθέτης της έως και τις 31/12/2020, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων 

οφειλετών». 

7. Πλέον (+) 50,00 €: που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 22/04/2020 στον 

υπ’ αριθμ. GR1401404330433002001000035 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΝΕΡΟΥ», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλιπή 

πληροφόρηση για τον καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο 

καταθέτης της έως και τις 31/12/2020, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων 

οφειλετών». 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας εργασιών καθαρισμού δημοτικών 

αφοδευτηρίων  

Αρ. Απόφ.: 119/2020 
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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 

διενέργειας εργασιών καθαρισμού δημοτικών αφοδευτηρίων», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 9116/12.06.2020 εισήγηση Αντιδημάρχου Οικονομικών, 

στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του 

άρθρου 117 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11.03.2020): «1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την 

κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς 

στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών 

κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές 

πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, 

εντός της οποίας αυτές παρέχονται.» 

2. την υπ' αριθμ.196/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 7Χ9ΚΩΛ1-Β7Δ) 

με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2020 και την αριθμ. πρωτ: 

128933/32423/23.01.2020 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία 

επικυρώθηκε. 

3. την εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 14.800,00 ευρώ στον ΚΑ δαπανών 20-6275.002 «δαπάνες 

καθαρισμού δημοτικών αφοδευτηρίων» του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 

4. την ανάγκη καθημερινού καθαρισμού και ευπρεπισμού των δημοτικών αφοδευτηρίων του 

Δήμου που βρίσκονται επί της οδού Κ. Πλειώνη στο χώρο πίσω από τα ΤΑΞΙ, καθώς η συντήρηση, η 

καλή λειτουργία και η καθαριότητά τους είναι ευθύνη του Δήμου.  

5. Το γεγονός ότι η σωστή λειτουργία, η τήρηση των κανόνων υγιεινής, η φροντίδα του χώρου, 

ο ανεφοδιασμός με τα απαραίτητα για την υγιεινή μέσα, απαιτεί την τοποθέτηση ενός υπαλλήλου σε 

καθημερινή βάση, για τουλάχιστον οχτώ ώρες την ημέρα. 

6. Την αντικειμενική αδυναμία του Δήμου να εκτελέσει τη συγκεκριμένη εργασία καθαριότητας, 

λόγω έλλειψης επαρκούς  προσωπικού.  

εισηγούμαι 

την έγκριση διενέργειας της εργασίας καθαρισμού των δημοτικών αφοδευτηρίων και την ανάθεση σε 

ιδιώτη. 

Οι εργασίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος είναι οι κατωτέρω: 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 45 από 77 
 
 

Σκούπισμα, σφουγγάρισμα με κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά μέσα, καθάρισμα σε 

λεκάνες, νιπτήρες, βρύσες, καθρέπτες, δάπεδα, πλύσιμο πλακιδίων και τζαμιών των δημοτικών 

αφοδευτηρίων και των αύλειων χώρων. 

Η εργασία αποσκοπεί στην τακτική, καθημερινή καθαριότητα και απολύμανση των αποχωρητηρίων 

καθώς και στην επίβλεψη των χώρων ώστε να τηρούνται οι κανόνες λειτουργίας και υγιεινής. Τυχόν 

προβλήματα τεχνικής φύσεως θα αναφέρονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής προς 

επιδιόρθωση. 

Η ανάθεση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ενώ η 

χρονική διάρκεια της σύμβασης θα καθοριστεί στη σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 

Στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πρέπει να τεκμηριώνεται η αντικειμενική αδυναμία 

εκτέλεσης των εργασιών αυτών με ίδια μέσα, να αναφέρονται το αντικείμενο της εργασίας, οι 

περιοχές εφαρμογής, καθώς και η χρονική διάρκεια της σύμβασης.» 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

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

αφού έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του 

άρθρου 117 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11.03.2020) 

− την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 20-6275.002 του δημοτικού προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 9116/12.06.2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού των δημοτικών αφοδευτηρίων 

της πόλης του Λαυρίου από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Β. Εγκρίνει την ανάθεση εργασιών καθαρισμού των δημοτικών αφοδευτηρίων σε ιδιώτη, για τη 

διασφάλιση της δημόσιας υγείας, τη φροντίδα και την καλή λειτουργία του χώρου.  

Γ. Ορίζει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της. 

Δ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 14.800,00 ευρώ. Η δαπάνη θα βαρύνει 

τον ΚΑ δαπανών 20-6275.002 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, καθώς και 

τον αντίστοιχο του έτους 2021. 

Ε. Η ανάθεση της παρεχόμενης υπηρεσίας θα γίνει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118 

του Ν.4412/2020.  
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Μαΐου 2020 

Αρ. Απόφ.: 120/2020 

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

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

πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Μαΐου 2020», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

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

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

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

εσόδων και εξόδων του Δήμου.  

 Στο μηνιαίο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζονται, ως προς το σκέλος των εσόδων τα βεβαιωθέντα 

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

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

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

εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου.  

Η Ειδική Ταμίας υπέβαλε το αριθμ. πρωτ: 8842/09.06.2020 πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης 

μηνός Μαΐου 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 του Ν.3852/2010, 

− τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Μαΐου/15 Ιουν. 1959, 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ: 8842/09.06.2020 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Μαΐου 2020, το οποίο έχει ως κατωτέρω: 

Υπόλοιπο της 30/04/2020 στις τράπεζες και στο ταμείο: 790.249,40 € 
Πλέον εισπράξεις Μαΐου: 2.195.241,07 € 
Μείον πληρωμές Μαΐου: -1.996.025,05 € 

Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/05/2020): 989.465,42 € 
 
Σύμφωνα με τα extrait των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του Δήμου 
σε λογαριασμούς όψεως την 31/05/2020 ανήλθε στο ποσό των 977.624,34 €. 
Αναλυτικά:  

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/540046-57 264.784,51 € 
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Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/540073-20 6.855,01 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/535309-26 36.030,39 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003147-05 25.910,59 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/004247-10 32.967,90 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003906-30 0,00 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003352-96 0,00 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003353-79 0,24 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003354-52 6.005,35 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003965-95 0,00 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003355-36 7,79 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 433.00.2001.000035 1.583,42 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 433.00.2001.000086 601.152,88 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 802.002.203.000.330 0,00 € 

Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.40.0200036773 1.429,05 € 
Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0040.60.0200661421 0,00 € 
Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.47.0200048045 27,61 € 

Τράπεζα της Ελλάδος Αρ. Λογ. 703105500005850 0,00 € 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων GR 5509700011330801740000900 869,60 € 

Σύνολα: 977.624,34 € 
Πλέον των ανωτέρω: 

1. στην ταμιακή υπηρεσία του δήμου υπήρχε σε μετρητά το ποσό των 1.831,52 € 

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

σκοπού, το ποσό των 10.009,56 € 

 

Αθροιστικά, τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο του Δήμου και στην τράπεζα ανέρχονταν σε 

989.465,42 € 

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 958.185,52 € και 

διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ 391.586,25 € 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 87.675,60 € 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 478.923,67 € 

ΣΥΝΟΛΑ 958.185,52 € 
 
Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους 31.279,90 € 
αναλύεται ως ακολούθως: 
 

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

βρίσκεται υπό διερεύνηση. 

2. Πλέον (+) 0,01 €: που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στην αποπληρωμή της 22ης δόσης του 

χρεολυσίου και των τόκων του δανείου για την εκτέλεση έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ» που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» η οποία πραγματοποιήθηκε από τον υπ’ 

αριθμ. 433-00-2001-000035 τραπεζικό λογαριασμό στις 31/10/2018 κατά 39.308,10 €, και τα υπ’ 

αριθμ. Β 1735 & 1736/19-11-2018 σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους 

39.308,11 €. 

3. Μείον (-) 40,50 €: ποσό που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18/04/2019 

από τον υπ’ αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό προς την COSMOTE, και συγκεκριμένα 

αφορά προγενέστερο υπόλοιπο σταθερής τηλεφωνίας, το οποίο όμως είχε ήδη εξοφληθεί και 

συνεπώς αναμένεται συμψηφισμός στον επόμενο λογαριασμό καθώς και έκδοση σχετικού 

χρηματικού εντάλματος για την τακτοποίηση της διαφοράς. 

4. Πλέον (+) 16.000,00 €: που αφορούν τα χρήματα με τα οποία έχουν συσταθεί οι παγίες 

προκαταβολές. 

5. Πλέον (+) 13,80 €: που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 22/04/2020 στον υπ’ 

αριθμ. GR1401404330433002001000035 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΝΕΡΟΥ», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλιπή 

πληροφόρηση για τον καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο 

καταθέτης της έως και τις 31/12/2020, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων 

οφειλετών». 

6. Πλέον (+) 50,00 €: που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 22/04/2020 στον υπ’ 

αριθμ. GR1401404330433002001000035 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΝΕΡΟΥ», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλιπή 

πληροφόρηση για τον καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο 

καταθέτης της έως και τις 31/12/2020, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων 

οφειλετών». 

7. Πλέον (+) 16.120,04 € : που αφορά απόδοση τελών μηνός Δεκεμβρίου 2019 από την 

ενεργειακή επιχείρηση «Η. Θ. ΑΕ» στις 20/05/2020 στον υπ’ αριθμ. 54004657 τραπεζικό λογαριασμό 

για την οποία εκ παραδρομής το μήνα Μάιο δεν εκδόθηκε σχετικό γραμμάτιο είσπραξης. Η 

συγκεκριμένη είσπραξη τακτοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε 1064/03-06-2020 απόδειξη είσπραξης. 

8. Πλέον (+) 595,26 €: που αφορά επιστροφή χρημάτων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών στις 

28/05/2020 στον υπ’ αριθμ.  433.00.2001.000086 τραπεζικό λογαριασμό. Συγκεκριμένα, αφορά τη 

διατροφή της κυρίας Κ.Κ. μηνός Μαΐου, η οποία παρότι μεταφέρθηκε στον προσωπικό λογαριασμό 
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της προαναφερθείσας κατά την ίδια ημερομηνία, δεν εμφανίστηκε στο extrait της τράπεζας η 

μεταφορά αυτή κατά τη διάρκεια του Μαΐου. 

9. Πλέον (+) 100,00 €: που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 27/05/2020 στον υπ’ 

αριθμ. 0026.0424.40.0200036773  τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει 

ελλιπής πληροφόρηση για τον καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ 

εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις 31/12/2020, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

22/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης 

στοιχείων οφειλετών». 

10. Πλέον (+) 20,79 €: που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 11/05/2020 στον υπ’ 

αριθμ. 0026.0424.40.0200036773  τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει 

ελλιπής πληροφόρηση για τον καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ 

εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις 31/12/2020, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

22/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης 

στοιχείων οφειλετών». 

11. Πλέον (+) 70,00 €: που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 29/05/2020 στον υπ’ 

αριθμ. GR1401404330433002001000035 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ 

ΚΑΣ», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλιπή 

πληροφόρηση για τον καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο 

καταθέτης της έως και τις 31/12/2020, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων 

οφειλετών». 

12. Μείον (-) 847,46 €: που αφορούν το υπ’ αριθμ. Α 341/29-05-2020 ισόποσο γραμμάτιο 

είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν 

αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Μάιο. 

13. Μείον (-) 802,03 €: που αφορούν το υπ’ αριθμ. Α 343/29-05-2020 ισόποσο γραμμάτιο 

είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν 

αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Μάιο. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 

403,01 ευρώ για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ 

Αρ. Απόφ.: 121/2020 
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Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

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

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 403,01 ευρώ για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 7378/18.05.2020 εισήγησή του, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ 

Εφαρμογών & Συγκοινωνιών αιτείται την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού 

ποσού 403,01 ευρώ προς τη ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο αφορά: 

1. Ηλεκτροδότηση ακινήτου, αντλιοστάσιο Αγίου Ανδρέα, περιοχή ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16416743). 

2. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος  στην οδό ΙΑΣΟΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417794). 

3. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΣΚΑΛΙΖΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417795). 

4. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΖΑΣΤΑΝΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417813). 

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 403,01 ευρώ σε βάρος του 

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

Κερατέας» του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και  

(β)  τον ορισμό υπολόγου υπαλλήλου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 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:  7378/18.05.2020 εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών 

& Συγκοινωνιών και τα συνημμένα σε αυτή 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 403,01 ευρώ σε 

βάρος του ΚΑ δαπανών 20-7321.002 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Κερατέας» του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 
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Β. Ορίζει ως υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, τον Στόμη Κωνσταντίνο, για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ.  

Γ. Η προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, ορίζεται σε τρεις (3) 

μήνες, ήτοι 23 Σεπτεμβρίου 2020. 

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 νομικής εκπροσώπησης υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 244Α του Ν.3852/2020 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) 

Αρ. Απόφ.: 122/2020 

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

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

εκπροσώπησης υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής κατά τις διατάξεις του άρθρου 244Α του 

Ν.3852/2020 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

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

η  περίπτωση στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 244 του Ν. 3852/ 2010 αντικαθίσταται ως εξής: «…Οι Ο.Τ.Α. 

α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους 

υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε 

περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα 

που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική 

υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους 

της Υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, 

ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της 

Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη 

εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των 

άρθρων 72 και 176 αντιστοίχως….» 

Ο υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Σ. Μ. τους Σ., Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών, με την αριθμ. πρωτ: 7670/22.05.2020 αίτησή του, ζητά την παροχή νομικής 

στήριξης, καθώς μετά την από 09.04.2019 μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του για συκοφαντική 

δυσφήμιση και κατά την ενάσκηση της υπηρεσίας του, έχει κληθεί σε προκαταρκτική εξέταση στο ΑΤ 

Λαυρίου. 
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Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 7815/25.05.2020 έγγραφό του, 

δηλώνει ότι αδυνατεί να αναλάβει τη νομική κάλυψη του υπαλλήλου, λόγω μεγάλου φόρτου 

εργασίας και εν όψει της συνταξιοδότησής του.   

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

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

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

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

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

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

ΚΔΚ…» 

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

υπόθεσης λόγω φόρτου εργασίας και επειδή το αίτημα του αιτούντος ρυθμίζεται από τις διατάξεις 

του άρθρου 244 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 102 του Ν.4483/2017 και 

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

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

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

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

Επιπλέον, ο κος Σ. Μ. ζήτησε, σε περίπτωση που αδυνατεί να τον εκπροσωπήσει ο Νομικός 

Σύμβουλος του Δήμου, να αναλάβει το χειρισμό της υπόθεσής του, ο δικηγόρος Αναστάσιος 

Παντελής, με ΑΜ ΔΣΑ 19171.  

Η αμοιβή του ως άνω δικηγόρου για τη σύνταξη και υποβολή απολογητικού υπομνήματος, 

κατά τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης, ανέρχεται στο ποσό των 400,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, 

σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του. Το ανωτέρω ποσό προβλέπεται από τον Κώδικα 

Δικηγόρων, καθώς σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 281 του Ν.3463/06, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, 

που διορίζονται από Δήμο ή Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με  τις διατάξεις του Κώδικα περί 

Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί ο χειρισμός της υπόθεσης του 

υπαλλήλου, τόσο κατά τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης όσο και σε ενδεχόμενη άσκηση 

δίωξης εις βάρος του  στον ως άνω δικηγόρο, καθώς η δίωξή του δεν προέκυψε από καταγγελία εκ 

μέρους της Υπηρεσίας και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 
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− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

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

τροποποιηθεί και ισχύει 

− Τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 

4483/2017 

− Την αριθμ. πρωτ:7670/22.05.2020 αίτηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 

Σ. Μ. 

− Το αριθμ. πρωτ: 7815/25.05.2020 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει τον ορισμό του δικηγόρου Αναστάσιου Παντελή, με ΑΜ ΔΣΑ 19171, Ταταράκη και 

Φρειδερίκης, Κερατέα, ως πληρεξούσιου για τη νομική στήριξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών, Σ.Μ. του Σ., κατά τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης ενώπιον του 

ΑΤ Λαυρίου (Α.Β.Μ. ΔΖ 2019/10849) για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, καθώς και σε 

ενδεχόμενη άσκηση δίωξης εις βάρος τους. 

Β. Εγκρίνει την αμοιβή του ως άνω δικηγόρου για τη σύνταξη και υποβολή απολογητικού 

υπομνήματος κατά τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης στο ποσό των 400,00 ευρώ, πλέον 

ΦΠΑ 24%, ήτοι 496,00 ευρώ, διότι είναι σύμφωνη με τον Κώδικα Δικηγόρων. Η δαπάνη θα βαρύνει 

τον ΚΑ 00-6111 «αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020.  

Γ. Σε περίπτωση άσκησης δίωξης σε βάρος του υπαλλήλου, ο καθορισμός της αμοιβής του 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 περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση ενώπιον του 

Συμβουλίου της Επικρατείας εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής αίτησης αναιρέσεως κατά της υπ’ 

αριθμ.1278/2020 αποφάσεως Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

Αρ. Απόφ.:123/2020 

 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 άσκηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας εκ μέρους του 

Δήμου Λαυρεωτικής αίτησης αναιρέσεως κατά της υπ’ αριθμ.1278/2020 αποφάσεως Τριμελούς 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
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Με την υπ’ αριθμ. 1278/2020 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

απορρίφθηκε η υπ’ αριθμ. ΠΡΦ274/2015 προσφυγή που άσκησε η Δ.Ε.Η. Α.Ε., κατά το μέρος αυτής 

που αφορούσε την επιβολή σε βάρος της τελών καθαριότητας και φωτισμού προκειμένου για το Α΄ 

εξάμηνο του έτους 2015, ύψους 383.540,40 ευρώ, ενώ κατά το μέρος αυτής που αφορούσε τον φόρο 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2010 και Α΄ εξαμήνου 2015, καθώς και το ΤΑΠ Α΄ εξαμήνου 2015 

παραπέμφθηκε η προσφυγή στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.  

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, «δεν ήταν απαραίτητη, προς αιτιολόγηση της κρίσης 

σχετικά με τον εφαρμοστέο για τις επίμαχες εγκαταστάσεις συντελεστή, η παράθεση στην οικεία 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκεκριμένων στοιχείων που να αφορούν ειδικά την 

επιβάρυνση των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της 

προσφεύγουσας…, ο καθού Δήμος έχει αρμοδιότητα και, ως εκ τούτου, δυνατότητα επιβολής του 

ένδικου ενιαίου τέλους καθαριότητας και όχι μόνο για την αποκομιδή των απορριμμάτων που 

παράγουν οι επιχειρήσεις της περιοχής που ευρίσκονται οι εγκαταστάσεις της προσφεύγουσας, αλλά 

και για την εν γένει καθαριότητα, καθώς και για το φωτισμό των λοιπών κοινόχρηστων χώρων, δηλαδή 

για παροχή υπηρεσιών οι οποίες, εκτός των άλλων, εξυπηρετούν και τη λειτουργία της επιχείρησής 

της και τα πρόσωπα (προσωπικό, συνεργάτες, πελάτες) που αυτή συγκεντρώνει».  

Αντιθέτως, με την ίδια ως άνω απόφασή του το Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή της 

Δ.Ε.Η. Α.Ε. κατά το μέρος αυτής που αφορούσε την επιβολή σε βάρος της τελών καθαριότητας και 

φωτισμού προκειμένου για το έτος 2010. Ειδικότερα, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης «ο 

τρόπος υπολογισμού για το εξεταζόμενο έτος (2010) του καταλογισθέντος σε βάρος της 

προσφεύγουσας ποσού για τέλη καθαριότητας και φωτισμού είναι αυθαίρετος και δεν βρίσκει 

έρεισμα στο νόμο. Και τούτο γιατί, ο διάδικος Δήμος προέβη στον προσδιορισμό τους εφαρμόζοντας 

το μέσο του ισχύοντος για κάθε πρώην Δήμο συντελεστή επί του συνόλου της επί πλέον δηλωθείσας 

έκτασης στεγασμένων και μη χώρων, αθροίζοντας στην συνέχεια τα προκύπτοντα δύο ποσά, ενώ, 

όφειλε, κατά νόμο, ενόψει του ότι κατά το έτος 2010, ίσχυαν οι κανονιστικές αποφάσεις των δύο 

πρώην Δήμων, να κατανείμει, μετά τη διενέργεια επιτοπίου ελέγχου, την έκταση αυτή μεταξύ των δύο 

Δήμων, και να υπολογίσει τα ένδικη τέλη για το τμήμα που ανήκε στον πρώην Δήμο Κερατέας με βάση 

τους συντελεστές που προέβλεπε η ισχύουσα κανονιστική απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου του 

εν λόγω Δήμου, και για το τμήμα της έκτασης που ανήκε στον πρώην Δήμο Λαυρεωτικής με βάση τους 

συντελεστές που προέβλεπε για το Δήμο αυτό η αντίστοιχη κανονιστική απόφαση».  

Η ανωτέρω κρίση του Εφετείου δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αναμφίβολη. Είναι, ως εκ τούτου, 

σκόπιμο, ο Δήμος Λαυρεωτικής να εξαντλήσει τα περιθώρια που του παρέχει ο νόμος, ασκώντας 

αίτηση αναιρέσεως κατά της ανωτέρω αποφάσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, προς 

πληρέστερη διασφάλιση των συμφερόντων του. 
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Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Λαυρεωτικής, ήδη με το αριθμ. πρωτ: 20615/26.10.2015 

έγγραφό του, έχει δηλώσει την αδυναμία του να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής, λόγω μεγάλου 

φόρτου εργασίας, καθώς και λόγω της ιδιαιτερότητας και της εξειδικευμένης εμπειρίας που 

απαιτείται για το χειρισμό της υπόθεσης.  

Εξάλλου, για όμοιες προσφυγές που ασκήθηκαν κατά το παρελθόν από τη ΔΕΗ, ο χειρισμός 

των υποθέσεων έχει ανατεθεί στη δικηγορική εταιρεία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος και προκειμένου να υπάρξει μία ενιαία και 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης αντιδικίας  με την ΔΕΗ. 

Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την 

ανάθεση της άσκησης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής 

αίτησης αναιρέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 1278/2020 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών, στην ως άνω δικηγορική εταιρεία λόγω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας της. 

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

τις διατάξεις της περ. ιθ, παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

η Οικονομική Επιτροπή «… Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την 

ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με 

μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε 

ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή 

γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή 

της είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά 

υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν 

εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ». 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1, περ.ε του Ν.3852/2010,  

− την υπ’ αριθμ. 1278/2020 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στο 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 
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Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμ. 30-32, Κολωνάκι, να ασκήσει ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής αίτηση αναιρέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 1278/2020 

αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

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

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

εξειδίκευση στα ειδικά αντικείμενα του Δημοσίου Δικαίου, και, αφετέρου, της ιδιαίτερης γνώσης και 

εμπειρίας του ως άνω Δικηγόρου και της Δικηγορικής Εταιρείας του στα αντικείμενα αυτά, τα οποία 

έχουν μάλιστα διδάξει επί σειρά ετών σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. 

Β. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

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

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπής Φυσικού Εδάφους για το έργο ‘’επισκευή και συντήρηση σχολικών 

κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Λαυρεωτικής’’ 

Αρ. Απόφ.: 124/2020  

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 

Επιτροπής Φυσικού Εδάφους για το έργο ‘’επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων 

χώρων Δήμου Λαυρεωτικής’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 

9039/11.06.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

«Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ. αρ. πρωτ. 6685/05-05-2020 σύμβαση κατασκευής για το έργο με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ». 

2. Το διατιθέμενο προσωπικό για τις υπηρεσιακές  ανάγκες. 

3. Την υπ’αρ.7291/15-05-2020 απόφαση της Διευθύντριας Τ.Υ  Ορισμού Ομάδας  Επίβλεψης του 

Έργου. 

4. Το άρθρο 151 παρ. 1 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Κ α ι  Ε π ε ι δ ή   

Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί 

Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ο 

επιβλέπων. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι  
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Την συγκρότηση Επιτροπής Φυσικού Εδάφους για την παραλαβή της αποτύπωσης της μορφής του 

φυσικού εδάφους στην κατασκευή του έργου ‘’ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’» 

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: 

− Την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019) 

− Τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α ́), ως ισχύουν 

− Την αριθμ. πρωτ: 9039/11.06.2020 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  

ορίζει Επιτροπή Φυσικού Εδάφους για την παραλαβή της αποτύπωσης της μορφής του φυσικού 

εδάφους στην κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» τους κάτωθι υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών: 

1. Αναστασία Μαγγενάκη, Αρχ. Μηχανικό ΠΕ, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 

Λαυρεωτικής 

2. Δημήτριο Πανάγιο, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, Επιβλέποντα μηχανικό του έργου 

3. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, Χημικό Μηχανικό ΠΕ 

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2020 

Αρ. Απόφ.: 125/2020 

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

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 1ο θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης περί «4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 

έτους 2020». 

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

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

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

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

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

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

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

διάταξη, εξαιτίας της άμεσης ανάγκης ενίσχυσης των κωδικών που αφορούν τη συντήρηση των 

οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν 

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

της ημερήσιας διάταξης. 

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

23.06.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

Με την υπ' αριθμ.196/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 7Χ9ΚΩΛ1-Β7Δ) 

ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020 και επικυρώθηκε με 

την αριθμ. πρωτ: 128933/32423/23.01.2020 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής. 

Με τις   υπ’ αριθ. 19/2020, 34/2020 και 44/2020 Αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν 

η 1η ,  η 2η  και η 3η τροποποίηση  του προϋπολογισμού έτους 2020. 

Λαμβάνοντας υπόψιν την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου Λαυρεωτικής  

παρακαλούμε για την έγκριση της 4ης τροποποίησης του Δημοτικού Προϋπολογισμού με τις εξής 

απαιτούμενες   μεταβολές: 

 
Α. ΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΜΕΙΩΣΕΙΣ Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ  Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ 
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ  

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 27.036,48 

 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ 
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 0,00 00-6224.002 Έξοδα κατασκευής και φιλοξενίας ιστοσελίδας Δήμου 5.000,00 

 2 0,00 00-6737.003 Διάφ. έξοδα ΔΗΚΕΔΗΛ αμοιβή εκκαθ.κλπ 13.700,00 

 3 0,00 10-6266.001 Συντήρηση εφαρμογών  λογισμικού 10.500,00 

 4 0,00 20-6042. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και  15.000,00 
 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 5 0,00 20-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 30.000,00 

 6 0,00 20-6264.002 Συντήρηση- επισκευή λοιπών μηχ/των Σταθμού μεταφόρτωσης  24.800,00 
 απορριμμάτων 
 7 0,00 30-6261.002 Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ενότητας  1.500,00 
 Κερατέας 
 8 0,00 30-6262.002 Συντήρηση επισκευή παιδ.χαρών Λαυρίου 2.000,00 

 9 0,00 30-6262.024 Εργασίες καθαρισμού παραλιών του Δήμου Λαυρεωτικής 24.800,00 

 10 0,00 35-6262.002 Συντήρηση και επισκευή  κήπων ενότητας Λαυρίου 1.500,00 

 11 0,00 35-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 5.000,00 

 12 0,00 70-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3.000,00 

 13 0,00 70-6699.002 Προμήθεια στολών πυροπροστασίας 2.000,00 

 14 0,00 30-7135.012 Προμήθεια αστικού εξοπλ.,πινακ. κλπ Δ.Ε. Λαυρίου 5.000,00 

 15 0,00 30-7135.013 Προμήθεια αστικού εξοπλ,.πινακ.κλπ Δ.Ε. Κερατέας 5.000,00 
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 16 0,00 30-7135.023 Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων 2.500,00 

 151.300,00 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 17 0,00 20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και  -148.300,00 
 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 
 18 0,00 30-7425.022 Πιστοποιήσεις παιδικών χαρών -3.000,00 

 -151.300,00 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 0,00 
  : 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 27.036,48 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  27.036,48 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 0,00 

  ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00 

  ΕΞΟΔΑ (+) : 151.300,00 

  ΕΞΟΔΑ (-) : -151.300,00 

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 27.036,48 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 61 από 77 

Οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Λαυρεωτικής, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό 

των 53.298.615,85 ευρώ, για το οικονομικό έτος 2020, ισοσκελίζοντας  με το σύνολο των 

προβλεπόμενων δαπανών. Το αποθεματικό παραμένει στο ποσό των  27.036,48 ευρώ. 

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

σχετικά. 

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 

του Ν.4623/19, 

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

− την υπ’ αριθμ. 55905/2019 (ΦΕΚ 3054/Β/29-7-2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών 

Οικονομικών και Εσωτερικών 

− την υπ' αριθμ.196/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 7Χ9ΚΩΛ1-Β7Δ) 

με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2020 και την αριθμ. πρωτ: 

128933/32423/23.01.2020 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία 

επικυρώθηκε 

− την υπ’ αριθ. 19/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 

1η  τροποποίηση   του προϋπολογισμού έτους 2020 

− την υπ’ αριθ. 34/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 

2η  τροποποίηση   του προϋπολογισμού έτους 2020 

− την υπ’ αριθ. 44/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 

4η  τροποποίηση   του προϋπολογισμού έτους 2020 

− την από 23.06.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 4ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω: 

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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 

  

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 27.036,48 

 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 0,00 00-6224.002 Έξοδα κατασκευής και φιλοξενίας ιστοσελίδας Δήμου 5.000,00 

 2 0,00 00-6737.003 Διάφ.έξοδα ΔΗΚΕΔΗΛ αμοιβή εκκαθ.κλπ 13.700,00 

 3 0,00 10-6266.001 Συντήρηση εφαρμογών  λογισμικού 10.500,00 

 4 0,00 20-6042. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  15.000,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 5 0,00 20-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 30.000,00 

 6 0,00 20-6264.002 Συντήρηση- επισκευή λοιπών μηχ/των Σταθμού μεταφόρτωσης  24.800,00 
 απορριμμάτων 
 7 0,00 30-6261.002 Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ενότητας  1.500,00 
 Κερατέας 
 8 0,00 30-6262.002 Συντήρηση επισκευή παιδ.χαρών Λαυρίου 2.000,00 

 9 0,00 30-6262.024 Εργασίες καθαρισμού παραλιών του Δήμου Λαυρεωτικής 24.800,00 

 10 0,00 35-6262.002 Συντήρηση και επισκευή  κήπων ενότητας Λαυρίου 1.500,00 

 11 0,00 35-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 5.000,00 

 12 0,00 70-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3.000,00 
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 13 0,00 70-6699.002 Προμήθεια στολών πυροπροστασίας 2.000,00 

 14 0,00 30-7135.012 Προμήθεια αστικού εξοπλ.,πινακ. κλπ Δ.Ε. Λαυρίου 5.000,00 

 15 0,00 30-7135.013 Προμήθεια αστικού εξοπλ,.πινακ.κλπ Δ.Ε. Κερατέας 5.000,00 

 16 0,00 30-7135.023 Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων 2.500,00 

 151.300,00 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 17 0,00 20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και  -148.300,00 
 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 
 18 0,00 30-7425.022 Πιστοποιήσεις παιδικών χαρών -3.000,00 

 -151.300,00 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 0,00 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 27.036,48 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  27.036,48 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 0,00 

  ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00 

  ΕΞΟΔΑ (+) : 151.300,00 

  ΕΞΟΔΑ (-) : -151.300,00 

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 27.036,48 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
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Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την 4η αναμόρφωση παραμένει αμετάβλητο, στο ποσό 

των 27.036,48 ευρώ. 

 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 83Α/2020 που εκδόθηκε 

με την υπ’ αριθμ.61/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής  

Αρ. Απόφ.: 126/2020 

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

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 2ο θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης περί «απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 

83Α/2020». 

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

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

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

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

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

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

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

διάταξη, προκειμένου να γίνει η απόδοση του λογαριασμού και η απαλλαγή του υπόλογου 

υπαλλήλου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από την έκδοση του 

εντάλματος προπληρωμής. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το 

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

διάταξης. 

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

αριθμ. πρωτ: 9649/19.06.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία 

αναφέρονται τα ακόλουθα:  

«Με την υπ’ αριθμ.61/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η 

έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 2.486,20  ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-

7321.002 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020 για την 

πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ. Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίστηκε ως υπόλογος υπάλληλος του Δήμου, 

στο όνομα του οποίου εκδόθηκε το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, ο Κωνσταντίνος Στόμης. Η 

προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, ορίστηκε έως 30 Ιουνίου 2020. 

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

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

απόφασης. Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 2.486,20 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, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

− τις διατάξεις 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.61/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 9649/19.06.2020 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 83Α/2020, το οποίο 

εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.61/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, έτσι όπως υποβλήθηκε από τη 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

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

που του είχε διατεθεί για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί δημιουργίας Μητρώου Εργοληπτικών Εταιρειών και Εμπειροτεχνών 

για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 127/2020 

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

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 3ο θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης περί «δημιουργίας Μητρώου Εργοληπτικών Εταιρειών και Εμπειροτεχνών για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Λαυρεωτικής». 

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

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

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

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

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

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

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

διάταξη, προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαιτούμενες ενέργειες για την κατάρτιση του 

Μητρώου για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες, 

χιονοπτώσεις, παγετός, κατολισθήσεις, δασικές πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές) στην περιοχή 

ευθύνης του Δήμου Λαυρεωτικής. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το 
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συγκεκριμένο θέμα μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης. 

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

ακόλουθα:  

Ο Δήμος Λαυρεωτικής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προβαίνει σε ενέργειες αντιμετώπισης 

φυσικών καταστροφών στις οποίες εντάσσονται δράσεις αντιμετώπισης συνεπειών από δασικές 

πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, σεισμούς, θυελλώδεις ανέμους κλπ.. 

Στην περίπτωση που τα ίδια μέσα ή το εργατικό προσωπικό δεν επαρκούν, αυτά θα πρέπει να 

εξευρεθούν από επαγγελματίες που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, προσωπικό και που 

δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου. Η χρήση ιδιωτικών συνεργείων για την αντιμετώπιση και 

πρόληψη φυσικών και λοιπών καταστροφών προβλέπεται στην υπ.αρ. 8794/06-12-2019 1ης Έκδοσης 

του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π. (ΑΔΑ: ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04). 

«Μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς - κατάρτιση μητρώου εργοληπτών και εμπειροτεχνών 

για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στο πλαίσιο της εξασφάλισης επιπλέον πόρων από ιδιωτικούς φορείς για 

την ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των 

συνεπειών από την εκδήλωση φυσικών καταστροφών (δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, 

παγετούς, σεισμούς, θυελλώδεις ανέμους κλπ.), δύνανται να καταρτίζουν εκ των προτέρων μνημόνια 

συνεργασίας με την μορφή Μητρώου Εργοληπτών, οι οποίοι αποδέχονται να παρέχουν μέσα, 

εξοπλισμό ή υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Δήμος ή η Περιφέρεια. 

Για το σκοπό αυτό, οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ή οι αρμόδιες υπηρεσίες της 

Περιφέρειας (Δ/νσεις Τεχνικών έργων, Δ/νσεις Οικονομικών, κλπ) σε συνεργασία με τις Δ/νσεις 

Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, όπως και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων ή οι 

αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων (Τεχνικές Υπηρεσίες, Οικονομικές Υπηρεσίες, κλπ) σε συνεργασία με 

τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, δύνανται να προχωρήσουν κατόπιν σχετικών 

εγκρίσεων από τις αρμόδιες επιτροπές σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

κατάρτιση μητρώου εργοληπτών (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) που θα διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα 

(οχήματα, μηχανήματα έργου, κλπ) και θα έχουν την δυνατότητα άμεσης επέμβασης από την στιγμή 

ειδοποίησής τους για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από καταστροφές στην περιοχή 

αρμοδιότητας της Περιφέρειας ή του Δήμου αντίστοιχα. 

Το Μητρώο Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές, τεχνολογικές και 

λοιπές καταστροφές εγκρίνεται από την Οικονομική Επιτροπή και επικαιροποιείται όταν 

προστίθενται νέοι Εργολήπτες καθώς και όταν προστίθενται νέες τιμές μηχανημάτων. Στην 

περίπτωση νέων τιμών οι Εργολήπτες υποβάλουν νέα Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχονται τις τιμές 

του Μητρώου. 
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Επισημαίνεται ότι τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον 

πόρων προς ενίσχυση του έργου τους, έχουν το χαρακτήρα (εκ μέρους της Περιφέρειας ή του Δήμου) 

πρότασης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών και 

αποδοχής εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Η σύναψη της σχετικής σύμβασης αποτελεί δικαιοπραξία, 

της οποίας τα αποτελέσματα εξαρτώνται από γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο και επέρχονται μόλις 

συμβεί το γεγονός (πλήρωση της αίρεσης), (άρθ.201 ΑΚ.). 

Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται σκόπιμο να προβεί στη δημιουργία Μητρώου εργοληπτών για 

την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (εταιρειών και φυσικών προσώπων), οι οποίοι διαθέτουν 

την απαιτούμενη υποδομή παρέμβασης στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από πλημμύρες, 

χιονοπτώσεις, πυρκαγιές, σεισμούς ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή, 

με διάθεση μηχανημάτων, υλικών και προσωπικού, όταν αυτό απαιτηθεί. 

Το μητρώο θα καταρτιστεί κατόπιν δημοσιοποίησης σχετικής πρόσκλησης του Δήμου Λαυρεωτικής 

για την υποβολή σχετικών προσφορών. Η προσφορά θα συνοδεύεται μεταξύ άλλων από την 

βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ όσον 

αφορά στις επιχειρήσεις ή στα Μητρώα Εμπειροτεχνών όσον αφορά στα φυσικά πρόσωπα της 

αντίστοιχης κατηγορίας της περιφερειακής διοίκησης. Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Σε περίπτωση που το μέγεθος της ανάγκης είναι μικρό ή σε συγκεκριμένο σημείο και δεν μπορεί να 

ενεργοποιηθούν όλοι οι εργολήπτες / εμπειροτέχνες στην εκτέλεση των εργασιών, η επιλογή του 

αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών, κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργήσει το γραφείο 

Πολιτικής Προστασίας παρουσία του Αντιδημάρχου της Πολιτικής Προστασίας και υπαλλήλου της 

Οικονομικής Υπηρεσίας (Τμήμα Προμηθειών) κατά την διενέργεια της οποίας μπορεί να 

παρευρίσκονται (χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσκλησή τους) και οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες / 

εμπειροτέχνες του μητρώου. 

Στη συνέχεια θα ακολουθηθεί η σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και 

των εταιρειών ή φυσικών προσώπων που θα έχουν εγγραφεί στο προαναφερόμενο μητρώο και θα 

έχουν καταθέσει την πλέον συμφέρουσα προσφορά, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των 

απαιτούμενων οχημάτων, μηχανημάτων και προσωπικού στην αποκατάσταση ζημιών σε περίπτωση 

εκτάκτων αναγκών. 

Τα μηχανήματα που συνήθως απαιτούνται για την αντιμετώπιση συνεπειών από φυσικές 

καταστροφές, με τιμές χρέωσης ανά ώρα άνευ Φ.Π.Α., είναι τα εξής: 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ 
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1 Εργάτης Ανειδίκευτος € / h 16,00 

2 Εργάτης Ειδικευμένος €/ h 18,00 

3 Διαμορφωτήρας (γκρέιντερ) άνω 100 έως 
και 150hp € / h 49,50 

4 Διαμορφωτήρας (γκρέιντερ) άνω των 200 
hp € / h 58,50 

5 Προωθητήρας έως και 100hp € / h 45,00 

6 Προωθητήρας άνω 100 έως και 150hp € / h 54,00 

7 Προωθητήρας άνω 200 hp έως και 300hp € / h 80,00 

8 Φορτωτής έως και 100 hp € / h 36,00 

9 Φορτωτής άνω 100 hp έως και 180 hp € / h 45,00 

10 Εκσκαφέας έως και 120 hp € / h 40,50 

11 Εκσκαφέας άνω 120 hp € / h 50,00 

12 Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος 150 - 200 hp € / h 72,00 

13 Εκσκαφέας - Φορτωτής € / h 40,00 

14 Γερανός έως και 20 Τ €/ h 49,50 

15 Γερανός άνω 20 Τ € / h 63,00 

16 Φορτηγά αποκομιδής απορριμμάτων €/ h 54,00 

17 Ανατρεπόμενο φορτηγό Ω.Φ. έως και 10 
τόνους € / h 35,00 

18 Ανατρεπόμενο φορτηγό Ω.Φ. έως 20 
τόνους €/ h 40,00 

19 Ανατρεπόμενο φορτηγό Ω.Φ. άνω των 20 
τόνων €/ h 45,00 
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20 Βυτιοφόρο Ω.Φ. έως 10 τόνους €/ h 27,00 

21 Βυτιοφόρο Ω.Φ. έως 20 τόνους €/ h 33,30 

22 Βυτιοφόρο άντλησης ακαθάρτων & 
ομβρίων € / h 36,00 

23 Επικαθήμενο Όχημα - Νταλίκα για 
φορτίο έως 25tn € / h 58,50 

24 Καλαθοφόρο έως 12 m € / h 36,00 

25 Καλαθοφόρο από 12 m έως 18 m € / h 45,00 

26 Καλαθοφόρο άνω των 18 m € / h 54,00 

27 Γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος 
ισχύος 60 έως 100 KVA € / h 81,00 

28 Αποφρακτικό υψηλής πίεσης έως 300 bar € / h 45,00 

29 Μεταφορά αλατιού €/ tkm 0,18 

30 Μηχάνημα - Όχημα αποχιονισμού με 
λεπίδα και αλατιέρα μέχρι 100 hp €/ h 36,00 

31 
Μηχάνημα - Όχημα αποχιονισμού με 
λεπίδα και αλατιέρα από 100 hp έως 200 
hp 

€ / h 54,00 

32 
Μηχάνημα - Όχημα αποχιονισμού με 
λεπίδα και αλατιέρα από 200 hp έως 300 
hp 

€/ h 80,00 

33 Μηχάνημα - Όχημα αποχιονισμού με 
λεπίδα και αλατιέρα άνω των 300 hp € / h 100,00 

34 Τρακτέρ εξοπλισμένο για εκχιονισμό 
μέχρι 100 hp €/ h 27,00 

35 Τρακτέρ εξοπλισμένο για εκχιονισμό 
πάνω από 100 hp μέχρι 200 hp €/ h 29,70 
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36 Τρακτέρ εξοπλισμένο για εκχιονισμό άνω 
των 200 Ηρ € / h 36,00 

37 Πλατφόρμα για μεταφορά μηχανημάτων 
κλπ μετά επιστροφής μέχρι 15χλμ €/ δρομ 198,00 

38 Πλατφόρμα για μεταφορά μηχανημάτων 
κλπ μετά επιστροφής πάνω 15 χλμ €/δρομ 252,00 

39 

Προμήθεια μεταφορά, και τοποθέτηση 
αντανακλαστικών πινακίδων σημανσεώς 
ή πληροφοριακών πινακίδων μετά των 
απαραίτητων μικροϋλικών στερέωσης 

€/ m2 171,00 

40 Μηχανικός Εκσκαφέας  με σφυρί έως 
800 kg €/ h 38,70 

41 Μηχανικός Εκσκαφέας  με σφυρί από 
800 kg έως 1000 kg € / h 45,00 

42 Μηχάνημα - Όχημα Σκούπα έως και 150 
hp € / h 50,00 

43 Μηχάνημα - Όχημα Σκούπα άνω των 150 
hp € / h 60,00 

44 Δονητικός κύλινδρος έως και 100 hp € / h 40,00 

45 Δονητικός κύλινδρος άνω των 100 hp € / h 50,00 

 
Οι παραπάνω τιμές ισχύουν χωρίς καμία προσαύξηση λόγω αναθεώρησης για όλη την περίοδο του 

έτους 2020. Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης μηχανήματος-εργάτη περιλαμβάνεται η πλήρης 

αποζημίωση εργασίας-απασχόλησης του μηχανήματος (πλήρως εφοδιασμένου και εξοπλισμένου) 

του χειριστού του και του βοηθού χειριστού (όπου αυτό προβλέπεται) για την εκτέλεση εργασιών 

προς αντιμετώπιση των επαπειλούμενων κινδύνων - προβλημάτων ή συνεπειών από φυσικές και 

τεχνολογικές καταστροφές ή άλλων συναφών εργασιών προς το σκοπό αυτό, οι οποίες θα ορίζονται 

κάθε φορά από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα ή άλλους 

φορείς ή υπηρεσίες κ.λ.π., θα συγκεκριμενοποιούνται δε κατά περίπτωση από την Υπηρεσία 

Πολιτικής Προστασίας του δήμου. 

Στην κατά μονάδα δαπάνη απασχόλησης μηχανήματος περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για την 

εργασία (απασχόληση του μηχανήματος, του χειριστού του και του βοηθού χειριστού του, όπου αυτό 

προβλέπεται) για εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση συνεπειών από πλημμύρες, πυρκαγιές ή 

οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή (πχ άρσεις καταπτώσεων, καθαρισμός 

υπερχειλισμένων ρεμάτων, αποχιονισμοί δρόμων, εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, κατολισθήσεις 

κ.λπ.), οι οποίες θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ανάλογα 
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με τις υφιστάμενες ανάγκες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά για την αντικατάσταση του 

χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων 

διακοπών, για τον εφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών . 

Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται 

αυτός που αρχίζει με την εντολή της Υπηρεσίας (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις-ΕΜΥ, 

ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές αρμόδιων υπηρεσιών από 

τα σημεία συμβάντων) και απόφαση Δημάρχου και περατώνεται αυτός ο χρόνος μετά από την άρση 

της εντολής της Υπηρεσίας. Στις παραπάνω αναφερόμενες ωριαίες τιμές μονάδος περιλαμβάνονται, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα παρακάτω : 

η αμοιβή τυχόν αναμονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγμή της εντολής, για εκτέλεση 

εργασιών, της υπηρεσίας μέχρι τη λήξη αυτής. 

Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης 

ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο 

ή φυσική καταστροφή και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, 

των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα 

εκτελεστούν στην περιοχή που απαιτείται. Οι συμμετέχοντες εργολήπτες ή εμπειροτέχνες (εταιρίες 

και φυσικά πρόσωπα) οφείλουν με δήλωσή τους να αποδεχθούν τις προτεινόμενες τιμές και 

οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά τα ανωτέρω οχήματα και μηχανήματα που διαθέτουν (είδος, 

πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους) καθώς και ότι 

διαθέτουν χειριστές για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Τα ανωτέρω οχήματα και 

μηχανήματα έργων θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την έκταση της φυσικής καταστροφής και 

πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας ή κάθε άλλου 

εξουσιοδοτημένου οργάνου ή υπηρεσίας. 

Οι εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που θα ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών από πλημμύρες, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή 

θα επιλέγονται κάθε φορά αφού συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής 

(σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές 

των αρμόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σημεία συμβάντων, κ.λπ.), τα σημεία 

όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα των εταιρειών σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα 

έργου και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεών τους) καθώς και οποιουδήποτε άλλου 

παράγοντα θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φυσικής 

καταστροφής που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δήμου Λαυρεωτικής. 
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Ο χρόνος παρουσίας των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και προσωπικού στο χώρο καταστροφής 

ορίζεται στη μία (1) ώρα από την στιγμή ειδοποίησης, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικά καθ’ όλη τη 

διάρκεια του 24ωρου και για όλο το χρονικό διάστημα που βρίσκεται σε ισχύ τα προβλεπόμενα από 

το μητρώο εργοληπτών, σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του Δήμου, τους ζητηθεί από τους 

υπευθύνους Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαυρεωτικής ή από κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο 

όργανο ή υπηρεσία. 

Εμπειρία και αξιοπιστία η οποία να αποδεικνύεται, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών) και η οποία να μπορεί να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (ΟΤΑ, Υπουργεία, 

Οργανισμούς κ.λ.π.) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας με τον Δήμο 

Λαυρεωτικής. 

Ο αριθμός των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και προσωπικού που χρειάζεται σε κάθε καταστροφή 

ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και την διάρκειά της ή τις απαιτήσεις των εργασιών συντήρησης. Για 

το λόγο αυτό ο αριθμός και το είδος των οχημάτων, μηχανημάτων έργου όσο και του προσωπικού θα 

αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση. Η διάθεση των απαραίτητων οχημάτων, μηχανημάτων 

έργου και προσωπικού-χειριστών, αποτελεί υποχρέωση των εταιρειών. Ο ανάδοχος εργολήπτης είναι 

υπεύθυνος ώστε οχήματα- μηχανήματα έργων και προσωπικό-χειριστές να φέρουν τις απαραίτητες 

και νόμιμες άδειες. Ο ανάδοχος εργολήπτης είναι υπεύθυνος να εφαρμόζει άμεσα τα μέτρα 

ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις καθώς και για την ασφάλιση 

κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί. Τέλος, ο ανάδοχος 

εργολήπτης είναι κατ’ αποκλειστικότητα υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα οχημάτων, 

μηχανημάτων έργου και προσωπικού. Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγο λύσης 

της συνεργασίας και την εξαίρεση του αναδόχου από το Μητρώο Εργοληπτών. 

Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 

− Την εμπειρία των προηγουμένων ετών σε διαχείριση κρίσεων από φυσικές, τεχνολογικές και 

λοιπές καταστροφές. 

− Τη χρήση ιδιωτικών συνεργείων για την αντιμετώπιση και πρόληψη φυσικών και λοιπών 

καταστροφών προβλέπεται και από τις σχετικές εγκύκλιους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας, με αριθ. πρωτ. 8183/24-11-2015, 8184/24-11-2015 και 2648/8-4-2016. 

− Συγκριτικά στοιχεία τιμών μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από 

υπηρεσίες της επικράτειας. 

θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με: 

Α) Την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών - Εμπειροτεχνών (εταιρίες και φυσικά πρόσωπα) για την 

αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Λαυρεωτικής με διάρκεια ενός 

έτους τουλάχιστον, με την διαδικασία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τις κατηγορίες μηχανημάτων 

και τιμών αποζημίωσης που αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση. 
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Β) Την εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου εργοληπτών - εμπειροτεχνών (εταιριών - 

φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. 

Η έγκριση του ονομαστικού Μητρώου που θα διαμορφωθεί από τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων 

θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή. 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που τυχόν προκύψει πριν από την έγκριση από την οικονομική 

επιτροπή του υπό κατάρτιση Μητρώου και εφόσον έχουν κατατεθεί ωστόσο τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά από ενδιαφερόμενους εργολήπτες - εμπειροτέχνες (εταιρίες - φυσικά πρόσωπα), ο 

Δήμος θα μπορεί να αντλήσει εργολήπτες - εμπειροτέχνες από το υπό κατάρτιση μητρώο αυτό και 

πριν από την έγκρισή του από την οικονομική επιτροπή, για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης. 

Κατόπιν της κατάρτισης των μνημονίων συνεργασίας μεταξύ Δήμου και οικονομικών φορέων, 

οποιαδήποτε ανάθεση εργασιών με χρήση μηχανημάτων για άλλες ανάγκες του Δήμου που δεν 

αφορούν στις περιστάσεις έκτακτων αναγκών (Ξενοκράτης) θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία περί αναθέσεων και χωρίς την απαραίτητη εγγραφή σε μητρώα (εργοληπτών-

εμπειροτεχνών) κατά πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ 

− την υπ’ αριθμ. 8794/06-12-2019 1ης Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π. (ΑΔΑ: ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04) 

− τα συγκριτικά στοιχεία τιμών μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από 

υπηρεσίες της επικράτειας 

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 κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτικών Εταιρειών και Εμπειροτεχνών για τη διαχείριση 

εκτάκτων αναγκών από φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετός, 

κατολισθήσεις, δασικές πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές) στην περιοχή ευθύνης του Δήμου 

Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με την διαδικασία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

με τις κάτωθι κατηγορίες μηχανημάτων και με τις αντίστοιχες τιμές αποζημίωσης: 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΤΙΜΗ 

1 Εργάτης Ανειδίκευτος € / h 16,00 

2 Εργάτης Ειδικευμένος €/ h 18,00 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 74 από 77 

3 Διαμορφωτήρας (γκρέιντερ) άνω 100 έως και 150hp € / h 49,50 

4 Διαμορφωτήρας (γκρέιντερ) άνω των 200 hp € / h 58,50 

5 Προωθητήρας έως και 100hp € / h 45,00 

6 Προωθητήρας άνω 100 έως και 150hp € / h 54,00 

7 Προωθητήρας άνω 200 hp έως και 300hp € / h 80,00 

8 Φορτωτής έως και 100 hp € / h 36,00 

9 Φορτωτής άνω 100 hp έως και 180 hp € / h 45,00 

10 Εκσκαφέας έως και 120 hp € / h 40,50 

11 Εκσκαφέας άνω 120 hp € / h 50,00 

12 Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος 150 - 200 hp € / h 72,00 

13 Εκσκαφέας - Φορτωτής € / h 40,00 

14 Γερανός έως και 20 Τ €/ h 49,50 

15 Γερανός άνω 20 Τ € / h 63,00 

16 Φορτηγά αποκομιδής απορριμμάτων €/ h 54,00 

17 Ανατρεπόμενο φορτηγό Ω.Φ. έως και 10 τόνους € / h 35,00 

18 Ανατρεπόμενο φορτηγό Ω.Φ. έως 20 τόνους €/ h 40,00 

19 Ανατρεπόμενο φορτηγό Ω.Φ. άνω των 20 τόνων €/ h 45,00 

20 Βυτιοφόρο Ω.Φ. έως 10 τόνους €/ h 27,00 

21 Βυτιοφόρο Ω.Φ. έως 20 τόνους €/ h 33,30 

22 Βυτιοφόρο άντλησης ακαθάρτων & ομβρίων € / h 36,00 

23 Επικαθήμενο Όχημα - Νταλίκα για φορτίο έως 25tn € / h 58,50 

24 Καλαθοφόρο έως 12 m € / h 36,00 

25 Καλαθοφόρο από 12 m έως 18 m € / h 45,00 

26 Καλαθοφόρο άνω των 18 m € / h 54,00 
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27 Γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος ισχύος 60 έως 
100 KVA € / h 81,00 

28 Αποφρακτικό υψηλής πίεσης έως 300 bar € / h 45,00 

29 Μεταφορά αλατιού €/ tkm 0,18 

30 Μηχάνημα - Όχημα αποχιονισμού με λεπίδα και 
αλατιέρα μέχρι 100 hp €/ h 36,00 

31 Μηχάνημα - Όχημα αποχιονισμού με λεπίδα και 
αλατιέρα από 100 hp έως 200 hp € / h 54,00 

32 Μηχάνημα - Όχημα αποχιονισμού με λεπίδα και 
αλατιέρα από 200 hp έως 300 hp €/ h 80,00 

33 Μηχάνημα - Όχημα αποχιονισμού με λεπίδα και 
αλατιέρα άνω των 300 hp € / h 100,00 

34 Τρακτέρ εξοπλισμένο για εκχιονισμό μέχρι 100 hp €/ h 27,00 

35 Τρακτέρ εξοπλισμένο για εκχιονισμό πάνω από 100 
hp μέχρι 200 hp €/ h 29,70 

36 Τρακτέρ εξοπλισμένο για εκχιονισμό άνω των 200 Ηρ € / h 36,00 

37 Πλατφόρμα για μεταφορά μηχανημάτων κλπ μετά 
επιστροφής μέχρι 15χλμ €/ δρομ 198,00 

38 Πλατφόρμα για μεταφορά μηχανημάτων κλπ μετά 
επιστροφής πάνω 15 χλμ €/δρομ 252,00 

39 

Προμήθεια μεταφορά, και τοποθέτηση 
αντανακλαστικών πινακίδων σημανσεώς ή 
πληροφοριακών πινακίδων μετά των απαραίτητων 
μικροϋλικών στερέωσης 

€/ m2 171,00 

40 Μηχανικός Εκσκαφέας  με σφυρί έως 800 kg €/ h 38,70 

41 Μηχανικός Εκσκαφέας  με σφυρί από 800 kg έως 
1000 kg € / h 45,00 

42 Μηχάνημα - Όχημα Σκούπα έως και 150 hp € / h 50,00 

43 Μηχάνημα - Όχημα Σκούπα άνω των 150 hp € / h 60,00 

44 Δονητικός κύλινδρος έως και 100 hp € / h 40,00 

45 Δονητικός κύλινδρος άνω των 100 hp € / h 50,00 
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Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης μηχανήματος - εργάτη περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση 

εργασίας - απασχόλησης του μηχανήματος (πλήρως εφοδιασμένου και εξοπλισμένου) του χειριστού 

του και του βοηθού χειριστού (όπου αυτό προβλέπεται) για την εκτέλεση εργασιών προς 

αντιμετώπιση των επαπειλούμενων κινδύνων - προβλημάτων ή συνεπειών από φυσικές και 

τεχνολογικές καταστροφές ή άλλων συναφών εργασιών προς το σκοπό αυτό, οι οποίες θα ορίζονται 

κάθε φορά από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα ή άλλους 

φορείς ή υπηρεσίες κ.λ.π., θα συγκεκριμενοποιούνται δε κατά περίπτωση από την Υπηρεσία 

Πολιτικής Προστασίας του δήμου. 

Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται 

αυτός που αρχίζει με την εντολή της Υπηρεσίας και απόφαση Δημάρχου και περατώνεται αυτός ο 

χρόνος μετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας. 

Στις ανωτέρω τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται επίσης η δαπάνη μεταφοράς των μηχανημάτων  από 

το σημείο που ευρίσκονται στο σημείο που καλούνται από την υπηρεσία, καθώς και η δαπάνη 

μεταφοράς και απομάκρυνσης τους μετά το τέλος της απασχόλησής τους. 

Στις παραπάνω αναφερόμενες ωριαίες τιμές μονάδος περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά: 

Η αμοιβή τυχόν αναμονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγμή της εντολής, για εκτέλεση 

εργασιών, της υπηρεσίας μέχρι τη λήξη αυτής. 

Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης 

ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο 

ή φυσική καταστροφή και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, 

των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα 

εκτελεστούν στην περιοχή που απαιτείται 

Τα ανωτέρω οχήματα και μηχανήματα έργων θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την έκταση της 

φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων του Γραφείου Πολιτικής 

Προστασίας ή κάθε άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου ή υπηρεσίας. 

Ο χρόνος παρουσίας των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και προσωπικού στο χώρο καταστροφής 

ορίζεται στη μία (1) ώρα από την στιγμή ειδοποίησης, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικά καθ’ όλη τη 

διάρκεια του 24ωρου και για όλο το χρονικό διάστημα που βρίσκεται σε ισχύ τα προβλεπόμενα από 

το μητρώο εργοληπτών, σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του Δήμου, τους ζητηθεί από τους 

υπευθύνους Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαυρεωτικής ή από κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο 

όργανο ή υπηρεσία. 
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Εμπειρία και αξιοπιστία η οποία να αποδεικνύεται, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών) και η οποία να μπορεί να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα θα αποτελέσει 

θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας με τον Δήμο Λαυρεωτικής. 

Ο αριθμός των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και προσωπικού που χρειάζεται σε κάθε καταστροφή 

ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και την διάρκειά της ή τις απαιτήσεις των εργασιών συντήρησης. Για 

το λόγο αυτό ο αριθμός και το είδος των οχημάτων, μηχανημάτων έργου όσο και του προσωπικού θα 

αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση. Η διάθεση των απαραίτητων οχημάτων, μηχανημάτων 

έργου και προσωπικού-χειριστών, αποτελεί υποχρέωση των εταιρειών. Ο ανάδοχος εργολήπτης είναι 

υπεύθυνος ώστε οχήματα- μηχανήματα έργων και προσωπικό-χειριστές να φέρουν τις απαραίτητες 

και νόμιμες άδειες. 

Ο ανάδοχος εργολήπτης είναι κατ’ αποκλειστικότητα υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα 

οχημάτων, μηχανημάτων έργου και προσωπικού. Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί 

λόγο λύσης της συνεργασίας και την εξαίρεση του αναδόχου από το Μητρώο Εργοληπτών. 

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, κο Ηλία Στουραΐτη, για την έκδοση της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου εργοληπτών - εμπειροτεχνών 

(εταιριών- φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. 

Η έγκριση του ονομαστικού Μητρώου που θα διαμορφωθεί από τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων 

θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή. 

 

 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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