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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

  

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  1 8 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 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 21 Ιουλίου 2020 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 15:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 17.07.2020 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 7 

Δημήτριος Λουκάς - Δήμαρχος Λαυρεωτικής  

Παναγιώτης Τσίκλος (ως αναπληρωματικό μέλος 

στη θέση του τακτικού Χ. Ζαγουρή), ο οποίος 

αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 7ου θέματος 

Χαράλαμπος Ζαγουρής, ο οποίος προσήλθε πριν τη 

συζήτηση του 7ου θέματος 

Ασπασία Αργεντίνη 

Ηλίας Στουραΐτης 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 

Ιωάννα Μάσκουλη (ως αναπληρωματικό 

μέλος στη θέση του τακτικού Στ. Κρητικού) 

Αρετούσα Μακρή 

Απόντα μέλη  : - 

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2020 

Αρ. Απόφ.: 143/2020 

 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 της ημερήσιας διάταξης 

περί «6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 17.07.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ. αριθ. 196/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίσθηκε ο Προϋπολογισμός του 

Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2020, ο οποίος επικυρώθηκε με την 

υπ.αριθμ.πρωτ.128933/32423/2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

και εγκρίθηκε για την νομιμότητά του, σύμφωνα με την 2219/22.11.19 απόφαση του Παρατηρητηρίου 

Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.  
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Με τις   υπ’ αριθ. 19/2020, 34/2020, 44/2020, 54/2020 και 55/2020  αποφάσεις  του Δημοτικού 

Συμβουλίου εγκρίθηκαν η 1η  έως και η 5η
  τροποποίηση  του προϋπολογισμού έτους 2020. 

 

Λαμβάνοντας υπόψιν: 

1. Την  υπ. αριθ. 56/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη 

απόφασης περί αποδοχής των όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών & Δανείων από πόρους του Τ.Π. & Δ. για την εκτέλεση του έργου ‘’προμήθεια και 

εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED & προμήθεια λαμπτήρων τύπο LED  εξοικονόμησης 

ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό». Καθώς και  

2. Την χρηματοδότηση από το Υπουργείο εργασίας  για την λειτουργία της Ζ’ παιδικής 

κατασκήνωσης Κερατέας.  

3. Τις ανάγκες που προέκυψαν από την εκδήλωση πυρκαγιάς σε περιοχή του Δήμου 

Λαυρεωτικής στις 16/07/2020. 

παρακαλούμε για την έγκριση της 6ης τροποποίησης του Δημοτικού Προϋπολογισμού με τις εξής 

απαιτούμενες   μεταβολές: 

 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 3 από 53 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 6η 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 

Τακτικός Προϋπολογισμός 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 

 1 0461.002 Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης παραλία Χάρακα5.572,00 0,00 

 2 0461.005 Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού  5.600,00 0,00 
 στη θέση ¨Πουνταζέζα¨ 
 3 0461.006 Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού  2.800,00 0,00 
 στη θέση ¨Λιμάνι Πασσά¨ 
 4 0461.007 Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού  1.400,00 0,00 
 στη θέση ¨Πανόραμα Μικρολίμανου Κερατέας¨ 

 5 0719.002 Τέλη διέλευσης και  χρήσης δικαιωμάτων και  6.000,00 0,00 
 εγγυήσης καλης χρήσης εγασιών 
 6 1211.004 Επιχορήγηση  για λειτουργία 7ης Παιδικής Εξοχής 250.000,00 0,00 
 κατασκήνωσης Κερατέας 
 7 1312. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο  3.950,00 0,00 
 13 Ν 2880/2001) 
 8 1519. Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές  1.000,00 0,00 
 επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 
 9 3121.001 Δάνεια του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων για4.233.512,53 0,00 
  κάλυψη επενδυτικών δαπανών 
 4.509.834,53 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 

 10 0451. Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν  -15.372,00 0,00 
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 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 
 11 0524.001 Εισφορά λόγω επέκτασης ΣΠ Κερατέας -7.000,00 0,00 
                                                                                                                                           -22.372,00 

 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 12 0,00 00-6142.003 Δημιουργία συστημ.ηλεκτρον.συνεργασίας ομάδας πολιτισμού Δήμου4.365,00 
  Λαυρεωτικής 
 13 0,00 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.000,00 

 14 0,00 00-6515.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.362,00 

 15 0,00 10-6142.011 Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικης υποστηριξης  για την εφαρμογη  6.200,00 
 του Ν.4624/19 περί  προστασίας προσωπικών δεδομένων 

 16 0,00 10-6142.015 Υπηρ.διαχείρησης ηλεκτρον.προβολής  & αιτημάτων δημοτών 24.800,00 

 17 0,00 15-6041.004 Μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού για κατασκηνώσεις 60.820,00 

 18 0,00 15-6054.002 Εργοδοτικές εισφ.εκτάκτου προσωπικού  για κατασκηνώσεις 16.508,00 

 19 0,00 15-6232.004 Μισθώματα σχολικών κτηρίων (3ου νηπιαγωγείου Κερ.) 2.600,00 

 20 0,00 15-6261.001 Συντήρηση-επισκευή κτιρίων 13.800,00 

 21 0,00 15-6261.009 Εργασίες τοποθέτησης ικριωμάτων σε Δημοτικά κτίρια 6.200,00 

 22 0,00 15-6482.001 Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης 172.672,00 

 23 0,00 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 40.920,00 

 24 0,00 20-6054.001 Εργοδοτ.εισφορές εκτακτου Προσωπικού ΙΚΑ 11.044,00 

 25 0,00 20-6262.009 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού2.000,00 
  κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ Αγίου Κωνσταντίνου. 
 26 0,00 30-6117.017 Υπηρ.ελέγχου,συγκεντρ.&καταγραφής ακιν.περιουσίας Δήμου  24.800,00 
 Λαυρεωτικής &δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου 
 27 0,00 30-6142.001 Δαπάνες τοποθ. πινακίδων σημ.κυκλοφοριακής ρύθμισης στη ΔΚ  3.500,00 
 Κερατέας 
 28 0,00 30-6262.001 Συντήρηση-επισ.αθλητικών εγκαταστάσεων Αγ.Κων/νου 1.000,00 
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 29 0,00 70-6233.001 Μισθώματα μηχανημάτων 10.000,00 

 30 0,00 20-7131.021 Προμ.& εγκατ. Φωτιστικών σωμάτων LED & προμήθεια λαμπτήρων 4.233.512,53 
 τύπου LED εξοικ.ενεργ.στο Δημοτικό Φωτισμό 
 31 0,00 20-7131.022 Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους  21.800,00 
 πολίτες/επισκέπτες στο πλαίσιο ανάπτυξης της έξυπνης πόλης 
 32 0,00 20-7135.009 Προμήθεια κάδων Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου 12.800,00 
  

 33 0,00 30-7135.024 Προμήθεια & τοποθέτηση θαλάσσιων πλωτών σημαντήρων 10.000,00 

 34 0,00 30-7425.047 Παροχή υπηρεσιών αποτύπωσης των δημοτικών εγκαταστάσεων 5.000,00 

 4.687.703,53 

 4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 35 0,00 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή  -158.629,00 
 συμβιβαστικών πράξεων 
 36 0,00 30-6261.025 Συντήρηση & επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων αναψυκτηρίου  -13.800,00 
 κακής θάλασσας 
 37 0,00 15-7425.003 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εξειδίκευση δράσεων  -23.312,00 
 ανάδειξης του Δ.Λαυρεωτικής ως "Έξυπνης Πόλης" 
 38 0,00 20-7131.020 Προμήθεια & εγκαταστ.φωτ.σωματων&λαμπτ.τυπου LED -1.000,00 

 39 0,00 30-7135.013 Προμήθεια αστικού εξοπλ,.πινακ.κλπ Δ.Ε.Κερατέας -3.500,00 

 -200.241,00 

Σύνολα Τακτικός Προυπολογισμός 4.487.462,53 4.487.462,53 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 4.487.462,53 4.487.462,53 
  : 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 27.036,48 

  

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  27.036,48 
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 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 4.509.834,53 

  ΕΣΟΔΑ (-) : -22.372,00 

  ΕΞΟΔΑ (+) : 4.687.703,53 

  ΕΞΟΔΑ (-) : -200.241,00 

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 27.036,48 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
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Οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Λαυρεωτικής αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό 

των 61.777.126,38 ευρώ για το οικονομικό έτος 2020, ισοσκελίζοντας με το σύνολο των 

προβλεπόμενων δαπανών. Το αποθεματικό παραμένει αμετάβλητο  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 

3η  τροποποίηση  του προϋπολογισμού έτους 2020 

− την υπ’ αριθμ.54/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 

4η  τροποποίηση  του προϋπολογισμού έτους 2020 

− την υπ’ αριθμ.55/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 

5η  τροποποίηση  του προϋπολογισμού έτους 2020 

− την από 17.07.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

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

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 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 

 6η 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 ΕΣΟΔΩΝ 

 1 0461.002 Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης παραλία  5.572,00 0,00 
 Χάρακα 
 2 0461.005 Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης  5.600,00 0,00 
 αιγιαλού στη θέση ¨Πουνταζέζα¨ 
 3 0461.006 Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης  2.800,00 0,00 
 αιγιαλού στη θέση ¨Λιμάνι Πασσά¨ 
 4 0461.007 Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης  1.400,00 0,00 
 αιγιαλού στη θέση ¨Πανόραμα Μικρολίμανου  
 Κερατέας¨ 
 5 0719.002 Τέλη διέλευσης και  χρήσης δικαιωμάτων και  6.000,00 0,00 
 εγγυήσης καλης χρήσης εγασιών 
 6 1211.004 Επιχορήγηση  για λειτουργία 7ης Παιδικής  250.000,00 0,00 
 Εξοχής κατασκήνωσης Κερατέας 
 7 1312. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων  3.950,00 0,00 
 (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 
 8 1519. Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές  1.000,00 0,00 
 επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 
 9 3121.001 Δάνεια του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων 4.233.512,53 0,00 
 για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 
 4.509.834,53 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 

 10 0451. Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν  -15.372,00 0,00 
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 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 
 11 0524.001 Εισφορά λόγω επέκτασης ΣΠ Κερατέας -7.000,00 0,00 

 -22.372,00 

 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 12 0,00 00-6142.003 Δημιουργία συστημ.ηλεκτρον.συνεργασίας ομάδας πολιτισμού  4.365,00 
 Δήμου Λαυρεωτικής 
 13 0,00 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.000,00 

 14 0,00 00-6515.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.362,00 

 15 0,00 10-6142.011 Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικης υποστηριξης  για την  6.200,00 
 εφαρμογη του Ν.4624/19 περί  προστασίας προσωπικών  
 δεδομένων 
 16 0,00 10-6142.015 Υπηρ.διαχείρησης ηλεκτρον.προβολής  & αιτημάτων δημοτών 24.800,00 

 17 0,00 15-6041.004 Μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού για κατασκηνώσεις 60.820,00 

 18 0,00 15-6054.002 Εργοδοτικές εισφ.εκτάκτου προσωπικού  για κατασκηνώσεις 16.508,00 

 19 0,00 15-6232.004 Μισθώματα σχολικών κτηρίων (3ου νηπιαγωγείου Κερ.) 2.600,00 

 20 0,00 15-6261.001 Συντήρηση-επισκευή κτιρίων 13.800,00 

 21 0,00 15-6261.009 Εργασίες τοποθέτησης ικριωμάτων σε Δημοτικά κτίρια 6.200,00 

 22 0,00 15-6482.001 Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης 172.672,00 

 23 0,00 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 40.920,00 

 24 0,00 20-6054.001 Εργοδοτ.εισφορές εκτάκτου Προσωπικού ΙΚΑ 11.044,00 

 25 0,00 20-6262.009 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων  2.000,00 
 ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ Αγίου Κωνσταντίνου. 
 26 0,00 30-6117.017 Υπηρ.ελέγχου,συγκεντρ.&καταγραφής ακιν.περιουσίας Δήμου  24.800,00 
 Λαυρεωτικής &δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου 
 27 0,00 30-6142.001 Δαπάνες τοποθ. πινακίδων σημ.κυκλοφοριακής ρύθμισης στη ΔΚ 3.500,00 
  Κερατέας 
 28 0,00 30-6262.001 Συντήρηση-επισ.αθλητικών εγκαταστάσεων Αγ.Κων/νου 1.000,00 
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 29 0,00 70-6233.001 Μισθώματα μηχανημάτων 10.000,00 

 30 0,00 20-7131.021 Προμ.& εγκατ. Φωτιστικών σωμάτων LED & προμήθεια  4.233.512,53 
 λαμπτήρων τύπου LED εξοικ.ενεργ.στο Δημοτικό Φωτισμό 
 31 0,00 20-7131.022 Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς  21.800,00 
 τους πολίτες/επισκέπτες στο πλαίσιο ανάπτυξης της έξυπνης  
 32 0,00 20-7135.009 Προμήθεια κάδων Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου 12.800,00 

 33 0,00 30-7135.024 Προμήθεια & τοποθέτηση θαλάσσιων πλωτών σημαντήρων 10.000,00 

 34 0,00 30-7425.047 Παροχή υπηρεσιών αποτύπωσης των δημοτικών εγκαταστάσεων 5.000,00 

 4.687.703,53 

 4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 35 0,00 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή  -
158.629,00 
 συμβιβαστικών πράξεων 
 36 0,00 30-6261.025 Συντήρηση & επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων αναψυκτηρίου  -
13.800,00 
 κακής θάλασσας 
 37 0,00 15-7425.003 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εξειδίκευση δράσεων  -23.312,00 
 ανάδειξης του Δ.Λαυρεωτικής ως "Έξυπνης Πόλης" 
 38 0,00 20-7131.020 Προμήθεια & εγκαταστ.φωτ.σωματων&λαμπτ.τυπου LED -1.000,00 

 39 0,00 30-7135.013 Προμήθεια αστικού εξοπλ,.πινακ.κλπ Δ.Ε.Κερατέας -3.500,00 

 -200.241,00 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 4.487.462,53 4.487.462,53 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 27.036,48 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  27.036,48 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 4.509.834,53 

  ΕΣΟΔΑ (-) : -22.372,00 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 11 από 53 

  ΕΞΟΔΑ (+) : 4.687.703,53 

  ΕΞΟΔΑ (-) : -200.241,00 

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 27.036,48 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
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Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την 6η αναμόρφωση παραμένει αμετάβλητο, στο ποσό 

των 27.036,48 ευρώ. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 2.600,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6733 του 

δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020, για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε δημότες 

του Δήμου Λαυρεωτικής λόγω έκτακτων και σοβαρών αναγκών 

Αρ. Απόφ.: 144/2020 

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 της ημερήσιας διάταξης 

περί «έγκρισης δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 2.600,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6733 του 

δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020, για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε δημότες του 

Δήμου Λαυρεωτικής λόγω έκτακτων και σοβαρών αναγκών» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

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

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

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

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

τους διατάκτες» 

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

4. Την υπ’ αριθμ. 68/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με θέμα «έγκριση 

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

5. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6733 του δημοτικού προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020 

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

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

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

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

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

Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται η λήψη απόφασης προκειμένου να εξειδικευθεί η 

πίστωση ποσού 2.600,00 ευρώ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο δημοτικό προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2020 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» και με 

ΚΑ 00-6733 για την καταβολή συνολικού ποσού 2.600,00 ευρώ, το οποίο αφορά ειδικότερα: 

− Ποσό: 500,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Σ.Ζ. του Σ. 

− Ποσό: 1.400,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Λ.Χ. του Σ. 

− Ποσό: 700,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Α.Γ. του Α. 
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για τους οποίους πληρούνται οι προϋποθέσεις για παροχή έκτακτης οικονομικής βοήθειας, 

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

αριθμ.43/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 

− Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 

− Την υπ’ αριθμ.68/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

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

έτους 2020 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Tην εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.600,00 ευρώ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 00-6733 

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

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020, για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης στους κάτωθι: 

− Ποσό: 500,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Σ.Ζ. του Σ. 

− Ποσό: 1.400,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Λ.Χ. του Σ. 

− Ποσό: 700,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Α.Γ. του Α. 

Β. Η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από το Δήμαρχο 

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών που αφορά της επιλογή Αναδόχου της προμήθειας σκυροδέματος κατηγορίας 

C16/20 

Αρ. Απόφ.: 145/2020 

 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 

πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών που αφορά της επιλογή Αναδόχου 

της προμήθειας σκυροδέματος κατηγορίας C16/20», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 666/16.01.2020 υποβολή αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών σχετικά με την προμήθεια σκυροδέματος τύπου C16/20 (ΑΔΑΜ: 20REQ006166164) 
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2. Την αριθμ. Α-226/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΗΛΤΩΛ1-Θ0Τ) 

3. Την υπ’ αριθμ.1/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο ‘’προμήθεια 

σκυροδέματος C16/20’’, προϋπολογισμού δαπάνης 160.332,00 ευρώ 

4. Την υπ’ αριθμ.37/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

έγινε η έγκριση της αριθμ.1/2020 μελέτης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και η κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6ΚΓ0ΩΛ1-ΦΞ7) 

5. Την υπ’ αριθμ.246/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής, με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου της 

προμήθειας σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 (α/α συστήματος: 89988) 

 Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ολόκληρη η 
διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20PROC006423216 και η προκήρυξη 

αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 20PROC006423155.  Περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: ΨΡΙΛΩΛ1-Κ7Β)  και στις εφημερίδες «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» και 

«ΠΑΛΜΟΣ». Επίσης, τα τεύχη του διαγωνισμού αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr.  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 30 Μαρτίου 2020, ενώ ημερομηνία 

αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά», σύμφωνα με το 

αριθμ. πρωτ: 5492/01.04.2020 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίστηκε η 6η Απριλίου 2020. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το πρακτικό Νο1, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

και τεχνικών προσφορών, το οποίο διαβίβασε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λαυρεωτικής, με το αριθμ. πρωτ: 10870/06.07.2020 έγγραφό της, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ 

και το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ  

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 22 Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα  και 

ώρα 13:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ.2/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, σε εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών και την 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος στον 

ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.246/2020 και με 

αριθμ.πρωτ:4764/12.03.2020 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής  

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

1. Γαϊτανιώ Μαργαρίτη , ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού, πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Φώτιος Γκίκας, ΤΕ Μηχανικών Ηλεκτρονικών  

http://www.lavreotiki.gr/
http://www.lavreotiki.gr/
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Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.246/2020 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την υπ’ 

αριθμ. 1/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει 

τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα κατωτέρω: 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με 

αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος α/α: 89988 και καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών τις 30 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00.  

Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα 

με τη διακήρυξη του διαγωνισμού θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους 

συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών 

στοιχείων τους. 

Με βάση τα ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό και με τη σειρά που 

αναφέρονται ακολούθως, ηλεκτρονικές προσφορές από τους ακόλουθους οικονομικούς φορείς: 

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμός προσφοράς 
συστήματος 

1 BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 169155 

2 ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 168906 

 

Ειδικότερα, κατατέθηκε προσφορά από τους ακόλουθους ενδιαφερόμενους προμηθευτές: 

Οι ανωτέρω συμμετέχοντες κατέθεσαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης 

και την αρ. 56902/2015 (1924/Β/2.6.2017) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ» στο πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής τα 

δικαιολογητικά τους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των ηλεκτρονικών προσφορών τους και έλαβαν τους ακόλουθους αριθμούς πρωτοκόλλου: 

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμ. πρωτ. φακέλου 
δικαιολογητικών 

1 BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ - 

2 ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 5480/31.3.20 

 

Μετά τον έλεγχο όλων των  προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε  τα κατωτέρω: 

Προσφορά του οικονομικού φορέα: BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 

Κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής. Η τεχνική προσφορά του είναι 

πλήρης, γίνεται δεκτή και μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. 

Προσφορά του οικονομικού φορέα: ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 
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Κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής. Η τεχνική προσφορά της 

εταιρείας είναι πλήρης, γίνεται δεκτή και μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 

Κάνει δεκτές τις προσφορές των οικονομικών φορέων: 

 BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 

 ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.  

Καθώς σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 18 του 

άρθρου 107 του Ν.4497/2017 εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα 

όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας  

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

Ακολούθως, με το υπ’ αριθμ. 10893/06.07.2020 έγγραφο της Επιτροπής, το οποίο 

κοινοποιήθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, ως ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «οικονομική προσφορά» ορίστηκε η 7η Ιουλίου 2020. 

Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή συνέταξε το πρακτικό Νο2, 

το οποίο απέστειλε προς την Οικονομική Επιτροπή, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με το υπ’ 

αριθμ. πρωτ: 11068/08.07.2020 διαβιβαστικό έγγραφό της και σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 7 Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη   και ώρα 

11:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.2/2020 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των 

Οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος στον ηλεκτρονικό 

διεθνή ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.246/2020 και με 

αριθμ.πρωτ:4764/12.03.2020 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής  

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

1. Γαϊτανιώ Μαργαρίτη , ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού, πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Φώτιος Γκίκας, ΤΕ Μηχανικών Ηλεκτρονικών  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.246/2020 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την υπ’ 

αριθμ. 1/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει 

τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα κατωτέρω: 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-100-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
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Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με 

αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος α/α: 89988 και καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών τις 30 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00.  

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», η Επιτροπή συνέταξε το από 22.06.2020 πρακτικό Νο1, το οποίο 

διαβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ: 10870/06.07.2020 διαβιβαστικό έγγραφο, 

καθώς σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 18 του 

άρθρου 107 του Ν.4497/2017 εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα 

όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας. 

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «οικονομική προσφορά» ορίστηκε η 

7η Ιουνίου  2020, ημέρα Τρίτη, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 10893/06.07.2020 έγγραφο της 

Επιτροπής, το οποίο απεστάλη προς όλους τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς. 

Αποσφραγίσθηκαν οι οικονομικές προσφορές όλων των Οικονομικών Φορέων μετά την αξιολόγηση 

των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά». 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των παρακάτω οικονομικών απέδωσε τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 

 Οι οικονομικοί φορείς: 

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμός προσφοράς 
συστήματος 

1 BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 169155 

2 ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 168906 

 

Η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ απέδωσε το εξής αποτέλεσμα:  118.956,00 € + (ΦΠΑ 24%) 28.549,44 =  

147.505,44 € 

Η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 

 απέδωσε το εξής αποτέλεσμα :  105.164,00 € + (ΦΠΑ 24%) 25.239,36 =  130.403,36  € 

Κατόπιν των ανωτέρω,  η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 

Εισηγείται 

την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανακήρυξη του οικονομικού φορέα ΕΥΡΥΘΜΟΣ – 

Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε  ως προσωρινού μειοδότη με προσφορά ποσού 105.164,00 € χωρίς  ΦΠΑ 

24%.   

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.  
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Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο και 

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

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 Ν.4412/2016, 

− την υπ’ αριθμ.246/2020 διακήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματα αυτής, 

− το με ημερομηνία 22.06.2020 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», 

− το με ημερομηνία 07.07.2020 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης των υποφακέλων «οικονομική 

προσφορά», 

− κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 22.06.2020 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική 

προσφορά». 

(β) Κάνει δεκτές τις προσφορές που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό από τους συμμετέχοντες 

Οικονομικούς Φορείς: ‘’BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ’’, ‘’ΕΥΡΥΘΜΟΣ – 

Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.’’ 

 (γ) εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 07.07.2020 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «οικονομική προσφορά». 

(δ) κατακυρώνει ως προσωρινό μειοδότη της προμήθειας σκυροδέματος C16/20 τον Οικονομικό 

Φορέα ‘’ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.’’, διαχείριση – κατασκευή – συντήρηση έργων, με 

έδρα Ζαρίφη 6, Νέα Σμύρνη, με ΑΦΜ 099871513, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, με προσφορά ποσού 

105.164,00 € + (ΦΠΑ 24%) 25.239,36 € =  130.403,36  €. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης που 

αφορά ‘’προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου 

Λαυρεωτικής’’ 

Αρ. Απόφ.: 146/2020 

 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 της ημερήσιας διάταξης 

περί «χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης που αφορά ‘’προμήθεια και 
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τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Λαυρεωτικής’’», έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Tην υπ’ αριθμ.975/2019 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  

2. Tην υπ’ αριθμ.41/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού Νο3 

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών σχετικά με την επιλογή αναδόχου της προμήθειας και 

τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Λαυρεωτικής, 

κατακύρωσης αναδόχου (ΑΔΑ: ΩΨΙΧΩΛ1-4ΜΤ, ΑΔΑΜ: 20AWRD006586969) 

3. Tην υπ’ αριθμ.4/2020 πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Αγίας 

Παρασκευής 

4. Tο υπ’ αριθμ. πρωτ.7629/22.05.2020 συμφωνητικό ανάθεσης προμήθειας και τοποθέτησης 

εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Λαυρεωτικής, ποσού 249.531,53 ευρώ, 

πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 309.419,10 ευρώ, χρονικής διάρκειας ενενήντα (90) ημερών, το οποίο 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20SYMV006747456 

5. Το αριθμ. πρωτ: 11338/10.07.2020 έγγραφο της Κ/Ξ ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, σχετικά με τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της 

σύμβασης μέχρι την 22α Δεκεμβρίου 2020, λόγω καθυστέρησης παραλαβής του εξοπλισμού από τη 

Γαλλία, εξαιτίας της πανδημίας  

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 

του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις 

οποίες «…ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση…». 

Την ΠΝΠ 68/Α/20.03.2020 και συγκεκριμένα το άρθρο 6 (Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων):   «1. 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό 

διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με 

απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η 

αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων 

συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη 

ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα 

από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών 

προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.» 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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  Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.4623/2019 και 

ισχύει, 

− το άρθρο 60 της ΠΝΠ 68/Α/20.03.2020, 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ.7629/22.05.2020 συμφωνητικό ανάθεσης προμήθειας, 

− το αριθμ. πρωτ: 11338/10.07.2020 αίτημα της Κ/Ξ ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, 

− το γεγονός ότι η καθυστέρηση στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων δεν οφείλεται 

σε υπαιτιότητα της Αναδόχου, αλλά στην πανδημία και στα συνεπαγόμενα εξ αυτής μέτρα 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

την έγκριση της παράτασης εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. πρωτ.7629/22.05.2020  (20SYMV006747456) 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της Κοινοπραξίας ‘’ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ’’, σχετικά με την προμήθεια και τοποθέτηση 

εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Λαυρεωτικής, ποσού 249.531,53 ευρώ, 

πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 309.419,10 ευρώ, μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2020. 

 

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

Αρ. Απόφ.: 147/2020 

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 Ιουνίου 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: 11479/14.07.2020 πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης 

μηνός Ιουνίου 2020. 
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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: 11479/14.07.2020 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 Ιουνίου 2020, το οποίο έχει ως κατωτέρω: 

Υπόλοιπο της 31/05/2020 στις τράπεζες και στο ταμείο: 989.465,42 € 
Πλέον εισπράξεις Ιουνίου: 909.569,74 € 
Μείον πληρωμές Ιουνίου: -845.477,27 € 

Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 30/06/2020): 1.053.557,89 € 
 
 
Σύμφωνα με τα extrait των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του Δήμου 
σε λογαριασμούς όψεως την 30/06/2020 ανήλθε στο ποσό των 1.041.135.94 €. 
Αναλυτικά:  

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/540046-57 322.642,06 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/540073-20 6.952,37 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/535309-26 36.031,94 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003147-05 23.094,92 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/004247-10 32.968,87 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003906-30 76,85 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003352-96 1,07 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003353-79 15,45 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003354-52 6.024,08 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003965-95 0,00 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003355-36 12,89 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 433.00.2001.000035 859,08 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 433.00.2001.000086 610.441,18 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 802.002.203.000.330 0,00 € 

Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.40.0200036773 1.002,30 € 
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 985,28 € 

Σύνολα: 1.041.135,94 € 
 
 
Πλέον των ανωτέρω: 

1. στην ταμιακή υπηρεσία του δήμου υπήρχε σε μετρητά το ποσό των 2.431,94 € 
2. στα χέρια των υπολόγων των παγίων προκαταβολών υπάρχει σε λογαριασμούς ειδικού 

σκοπού, το ποσό των 9.990,00 € 
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Αθροιστικά, τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο του Δήμου και στην τράπεζα ανέρχονταν σε 
1.053.557,89 € 
 
Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 1.038.521,58 € και 
διαμορφώνεται ως ακολούθως: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΑ 
ΤΑΚΤΙΚΑ 338.756,95 € 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 0,30 € 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 699.764,33 € 

ΣΥΝΟΛΑ 1.038.521,58 € 
 
Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους 15.036,31 € 
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’ 
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 τηλεπικοινωνιών 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 (+) 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». 
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8. 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». 

9. Πλέον (+) 9,18 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 09/06/2020 στον υπ’ 
αριθμ. 54004657 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΔΟΥ ΙΖ Α», για την οποία δεν έχει εκδοθεί 
αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης το μήνα Ιούνιο. Η συγκεκριμένη κίνηση θα τακτοποιηθεί εντός του 
Ιουλίου. 

10. Πλέον (+) 20,40 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 02/06/2020 στον υπ’ 
αριθμ. 0026.0424.40.0200036773  τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡ. ΑΠΟ 
APS eb375ap», 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 (+) 378,37 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2020 στον 
υπ’ αριθμ. GR1401404330433002001000035  τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «AWB Π. Ρ.», 
για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης το μήνα Ιούνιο. Η συγκεκριμένη 
κίνηση θα τακτοποιηθεί εντός του Ιουλίου. 

12. Πλέον (+) 70,00 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2020 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». 

13. Πλέον (+) 595,26 € : που αφορά επιστροφή χρημάτων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών στις 
29/06/2020 στον υπ’ αριθμ.  433.00.2001.000086 τραπεζικό λογαριασμό. Συγκεκριμένα, αφορά τη 
διατροφή της κυρίας Κ.Κ μηνός Ιουνίου, 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 Ιουνίου. 

14. Μείον (-) 270,87 € : που αφορούν το υπ’ αριθμ. Α 450/30-06-2020 ισόποσο γραμμάτιο 
είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν 
αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Ιούνιο. 

15. Μείον (-) 1.938,92 € : που αφορούν το υπ’ αριθμ. Α 455/30-06-2020 ισόποσο γραμμάτιο 
είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν 
αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Ιούνιο. 

16. Μείον (-) 20,41 € : που αφορά τους φόρους των πιστωτικών τόκων του Α εξαμήνου του 2020, 
για την παρακράτηση των οποίων εκδόθηκε το συπ’ αριθμ. Β 897/08-07-2020 ισόποσο χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής. 

 
 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ειδικού 

Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής με αντικείμενο τη 

‘’Διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου Λαυρεωτικής’’ 

Αρ. Απόφ.: 148/2020 
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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 

σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής 

και του Δήμου Λαυρεωτικής με αντικείμενο τη ‘’Διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου 

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

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

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

τροποποιηθεί και ισχύει 

2. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 21 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30.05.2020) «Κύρωση: α) της 

από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. 

«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες 

διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες «…Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 προστίθεται 

περίπτωση κγ), ως εξής: «κγ) αποφασίζει για τη σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων του 

δήμου.». 

3. Την υπ’ αριθμ. 220/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με θέμα «έγκριση 

σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Λαυρεωτικής για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων 

του Δήμου» 

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

προγραμματικής σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων στα διοικητικά όρια 

του Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία περιλαμβάνει την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για 

τη συλλογή και τη μεταφορά των βιοαποβλήτων που παράγονται στους χώρους ευθύνης του Δήμου.  

Η διάθεση του εξοπλισμού (1 οχήματος και 60 κάδων) γίνεται από τον ΕΔΣΝΑ στο Δήμο ατελώς. Η 

διάρκεια της σύμβασης είναι δέκα (10) έτη με δυνατότητα παράτασης για άλλα δέκα (10) έτη, με 

κοινή απόφαση των μερών.  

Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται απαραίτητα 

το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβασης, οι αρμοδιότητές του, καθώς και οι ρήτρες 

σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους αυτής. Εκπρόσωπος του Δήμου 

Λαυρεωτικής προτείνεται ο Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Μακροδημήτρης, με αναπληρώτρια την 

Αντιδήμαρχο Ελένη Κανελλοπούλου. 

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: 
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− τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) 

− την υπ’ αριθμ. 220/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου 

Νομού Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου 

Λαυρεωτικής, ως κατωτέρω: 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

Μεταξύ 

Του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής  με 

αντικείμενο τη: 

«Διαχείριση των Βιοαποβλήτων του Δήμου Λαυρεωτικής» 

  

Στην Αθήνα, σήμερα, την ………………. του έτους 2020, ημέρα ……….., οι υπογράφοντες: 

 Αφενός μεν το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ειδικός Διαβαθμιδικός 

Σύνδεσμος Νομού Αττικής» (ΕΔΣΝΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, επί των οδών Άντερσεν αριθ. 

6 και Μωραΐτη, με Α.Φ.Μ. 997495445, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον Πρόεδρο του κ. Βασίλειο Κόκκαλη Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, που θα καλείται στο εξής 

«ΕΔΣΝΑ»,  

 Αφετέρου ο Δήμος Λαυρεωτικής  που εδρεύει  στις                   , στην οδό                    , με ΑΦΜ   

ΔΟΥ:                            , όπως νόμιμα εκπροσωπείται από το Δήμαρχο                 ,  που θα καλείται 

στο εξής «Δήμος»,  

και από κοινού συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:  

Θεσμικό Πλαίσιο 

Για τη σύναψη της παρούσας σύμβασης λήφθηκαν υπ’ όψιν τα κάτωθι: 

1. Οι διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

– Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» (Α΄ 133).  
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2. Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει. 

3. Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114). 

4. Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143) 

5. Οι διατάξεις του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 

και 4127/2013» (Α΄ 107) 

6. Οι διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85). 

7. Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112). 

8. Οι διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

(Α΄ 45). 

9. Οι διατάξεις του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία» (Α΄ 34). 

10. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3854/2010 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική 

διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 194). 

11. Οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 2527/2009 «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, 

την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)» (Β΄ 83). 

12. Οι διατάξεις του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» 

(Α΄ 24). 

13. Οι διατάξεις του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» (Α΄ 160). 

14. Οι διατάξεις του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και 

άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων 

Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 179). 

15. Οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. οικ. 51373/4684/2015 «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» (Β΄ 

2706). 

16. Οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/08.04.2019 (Β’ 1277) «Κανονισμός 

τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)». 
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17. Οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. Αριθ. Η.Π. 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων» Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (Β΄ 1909). 

18. Την Π.Υ.Σ. 49/2015 (ΦΕΚ174/2015) «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 

που κυρώθηκαν με την 51373/4684/ 25-11-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 

4342/2015» 

19. Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής, όπως εγκρίθηκε με την με αριθμ. 

414/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, η οποία κυρώθηκε με την με αριθμ. 

61490/5302 (ΦΕΚ 4175 Β/23-12-2016) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας 

20. Οι διατάξεις του Ν.4690/20 (ΦΕΚ 104/Α΄/30.5.2020) 

21. Η υπ’ αριθ.      απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη 

προγραμματικής συμφωνίας και το σχέδιο σύμβασης. 

22. Η υπ’ αριθ.       απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη 

προγραμματικής συμφωνίας και το σχέδιο σύμβασης. 

 

 Προοίμιο 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος ΕΔΣΝΑ αποτελεί το Φορέα Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων 

Νομού Αττικής (ΦοΔΣΑ) και έχει συσταθεί με την υπ’ αριθ. οικ. 52546 απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών (ΦΕΚ Β' 2854/16/12/2011). Σύμφωνα με τον νόμο και την ως άνω απόφαση, σκοπός του 

ΕΔΣΝΑ είναι μεταξύ άλλων η προσωρινή αποθήκευση, η επεξεργασία, η μεταφόρτωση, η ανακύκλωση 

και η εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, η λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, η 

κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ο ΕΔΣΝΑ έχει 

κατασκευάσει και λειτουργεί μονάδες διαχείρισης και διάθεσης αποβλήτων (ΧΥΤΑ Φυλής, Εργοστάσιο 

Μηχανικής Ανακύκλωσης (ΕΜΑ) Άνω Λιοσίων, ΣΜΑ Σχιστού κλπ.), ενώ δύναται να αναλαμβάνει 

κατόπιν ανάθεσης και τη μεταφορά των αποβλήτων των υπόχρεων φορέων (παρ.1δ άρθρο 30 

Ν.3536/07, όπως προστέθηκε με την παρ.7 του άρθρου 24 του Ν.3613/2007) . 

Ο συμβαλλόμενος Δήμος Λαυρεωτικής αποτελεί δήμο-μέλος του ΕΔΣΝΑ.  

Η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από ισχυρή 

εξάρτηση από τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής, χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης και αξιοποίησης 

ρευμάτων των απορριμμάτων, αδυναμία έργων και απώλεια επενδύσεων στον τομέα, χρόνια 

αναβολή της ολοκληρωμένης διαχείρισης, παραβιάσεις του περιβαλλοντικού δικαίου που οδηγούσαν 

σε χρηματικές κυρώσεις και καταδίκες, ενώ έργα δεκάδων εκατομμυρίων δεν λειτουργούσαν ή 

απαξιώνονταν. Παρά τα ορισμένα θετικά βήματα τα τελευταία χρόνια , το τοπίο εξακολουθεί να μην 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις των καιρών. 
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Είναι προφανής η ανάγκη ριζικής στροφής της διαχείρισης αποβλήτων σε νέα κατεύθυνση 

που θα σηματοδοτείται από ολοκληρωμένες λύσεις στη διαχείριση αποβλήτων, ευθύνη του 

παραγωγού, σημαντική βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της ποιότητας ζωής και 

σταδιακή προσέγγιση σε μία πιο βιώσιμη διαχείριση στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο μιας Κυκλικής 

Οικονομίας, σε μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων. 

Στο πλαίσιο αυτής της νέας πολιτικής στη διαχείριση των αποβλήτων, που κύριο στόχο έχει η 

διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους των αποβλήτων να γίνεται αποκεντρωμένα, σε επίπεδο δηλαδή 

δήμου, ο δεύτερος συμβαλλόμενος αποφάσισε την οργάνωση δικτύου χωριστής συλλογής 

βιοαποβλήτων. 

Σκοπός της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων - που με τη σειρά τους θα τροφοδοτούν τη 

λειτουργία του ΕΜΑ ή άλλης εγκατάστασης που θα υποδείξει ο ΕΔΣΝΑ -, είναι η εκτροπή από την ταφή 

του ανωτέρω ρεύματος αποβλήτων σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και την 

ιεραρχημένη πυραμίδα δράσεων διαχείρισης αποβλήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ανάπτυξης 

προγραμμάτων διαλογής στην πηγή και η παραγωγή (από όλη την τροφοδοσία) κόμποστ υψηλής 

ποιότητας. 

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι ο ΕΔΣΝΑ ήδη αναπτύσσει σχετικές δράσεις 

ξεχωριστής διαλογής των βιοαποβλήτων κρίνεται σκόπιμη και επιβεβλημένη η σύναψη της παρούσης 

προγραμματικής συμφωνίας, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των βιοαποβλήτων ευθύνης των 

δήμων, ώστε αφενός μεν να αυξηθούν οι ποσότητες βιοαποβλήτων που συλλέγονται χωριστά και 

αφετέρου να μειωθούν τα απόβλητα που διατίθενται στον ΧΥΤΑ για ταφή.  

Το δίκτυο χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα οργανώσει, 

θα εγκαταστήσει και θα λειτουργήσει ο Δήμος. Οι γενικές κατευθύνσεις των δράσεων ενημέρωσης - 

ευαισθητοποίησης - εκπαίδευσης των δημοτών θα σχεδιασθούν από κοινού από τον ΕΔΣΝΑ και το 

Δήμο Λαυρεωτικής και θα εφαρμοστούν από τον Δήμο Λαυρεωτικής. 

Παράλληλα, ο Δήμος δύναται να προσδιορίσει, σχεδιάσει και να υλοποιήσει δράσεις 

ενημέρωσης των δημοτών για το πρόγραμμα διαλογής βιοαποβλήτων και δράσεις Οικιακής 

Κομποστοποίησης, και θα συνεχίσουν τη χωριστή συλλογή των κλαδεμάτων - δημοτικού πρασίνου.  

Φορέας εγκατάστασης και λειτουργίας του έργου «Διαχείριση βιοαποβλήτων του Δήμου » 

είναι ο Δήμος Λαυρεωτικής και ο ωφελούμενος του έργου είναι ο Δήμος Λαυρεωτικής. 

Φορείς-Εταίροι είναι ο ΕΔΣΝΑ και ο Δήμος  Λαυρεωτικής. 

Αρμόδια αποφασιστικά όργανα: Εκ μέρους του ΕΔΣΝΑ ορίζεται η Εκτελεστική του Επιτροπή 

και εκ μέρους του Δήμου το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Αρμόδια εισηγητικά όργανα: Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και των Επιτροπών που θα οριστούν για την ανάθεση και εκτέλεση των 

εκτελεστικών συμβάσεων, εκ μέρους του ΕΔΣΝΑ υπεύθυνη παρακολούθησης της σύμβασης ορίζεται 

η Διεύθυνση Ανακύκλωσης και εκ μέρους του Δήμου η Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης . 
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 Απόβλητα που εντάσσονται στη διαχείριση των Βιοαποβλήτων  

Σύμφωνα με το σημείο 4 του άρθρου 11 «Ορισμοί» του Ν. 4042/2012 βιολογικά απόβλητα 

(βιοαπόβλητα) είναι : τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και 

μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής 

και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα ως  

βιοαπόβλητα στην παρούσα σύμβαση ορίζονται μόνο  τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και 

χώρων ενδιαίτησης (ΕΚΑ 20 01 08). 

 

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης 

 Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου συλλογής 

βιοαποβλήτων στα διοικητικά όρια του Δήμου, η οποία περιλαμβάνει την εγκατάσταση του 

απαραίτητου εξοπλισμού, τη συλλογή και τη μεταφορά των βιοαποβλήτων που παράγονται στους 

χώρους ευθύνης του Δήμου.  

 Η συλλογή των βιοαποβλήτων θα γίνεται στα διοικητικά όρια του Δήμου. 

 

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα αντισυμβαλλομένων 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

1. Ο ΕΔΣΝΑ αναλαμβάνει: 

 Να διαθέσει στο Δήμο τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη χωριστή συλλογή, αποκομιδή και 

μεταφορά των βιοαποβλήτων (60 καφέ κάδοι, 1 όχημα απορριμματοφόρο  με σύστημα πλύσης 

κάδων με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΗ 9045) . 

 Να εξασφαλίζει τη συντήρηση, τον καθαρισμό,  την επισκευή,  των οχημάτων συλλογής για τη 

σωστή και πλήρη λειτουργία τους. Επίσης αναφέρεται ότι η αντικατάσταση των ελαστικών  των 

οχημάτων πρέπει να γίνεται κάθε έτος. 

 Να καταβάλει ασφάλιστρα, δαπάνες ελέγχου ΚΤΕΟ και τυχόν απαιτούμενα τέλη που 

προβλέπονται για την κυκλοφορία των οχημάτων.                                                                                 

 Να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια και πόρους και τεχνογνωσία στον Δήμο για την 

ευαισθητοποίηση των νοικοκυριών και την ορθή λειτουργία του συστήματος συλλογής 

βιοαποβλήτων.  

 Να ορίσει τον εκπρόσωπο του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα 

με το άρθρο 9 της παρούσας. 

 Ο ΕΔΣΝΑ δύναται να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών συντήρησης οχημάτων, 

ή/και ευαισθητοποίησης σε τρίτους εφόσον το κρίνει σκόπιμο από τεχνική και οικονομική άποψη 

ή εφόσον δεν διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό. 
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Αντικείμενο της παρούσης δεν αποτελεί η επεξεργασία και η διαχείριση των συλλεγόμενων 

βιοαποβλήτων. 

 

2. Ο Δήμος αναλαμβάνει: 

• Να αναπτύξει το δίκτυο των καφέ κάδων της διακριτής συλλογής των  βιοαποβλήτων 

νοικοκυριών και επιχειρήσεων εντός των διοικητικών του ορίων.  

• Να ενεργεί ως Φορέας χωριστής συλλογής και μεταφοράς των Βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι) 

με δικό τους προσωπικό και με τα οχήματα που θα διατεθούν από τον ΕΔΣΝΑ, στο χώρο που 

θα επιλεγεί από τον ΕΣΔΝΑ. Με τα οχήματα αυτά θα μεταφέρονται αποκλειστικά 

βιοαπόβλητα. 

Να καθορίσει με ειδικές προς τούτο αποφάσεις της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης την 

ακριβή χωροταξία του δικτύου (δηλ. τις θέσεις των κάδων αυτών) ώστε να εξασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη και έγκαιρη αποκομιδή των  βιοαποβλήτων και η μεταφορά τους στη διαχείρισης 

βιοαποβλήτων, φροντίζοντας παράλληλα για την καθαριότητα των σημείων αυτών και 

μεριμνώντας για την ενημέρωση των δημοτών. 

 Να τροποποιήσει τον υφιστάμενο Κανονισμό Καθαριότητας εφόσον αυτό απαιτείται.  

 Να αναπτύξει το δίκτυο συλλογής βιοαποβλήτων (οχήματα, κάδοι) πέραν από τον παρεχόμενο 

από τον ΕΔΣΝΑ εξοπλισμό.  

 Να φυλάσσει επαρκώς τους χώρους που βρίσκονται τα οχήματα και να κάνει χρήση αυτών με 

επιμέλεια και σύμφωνα με τον προορισμό τους, ώστε κατά το δυνατόν να μην προκαλούνται 

βλάβες πλέον αυτών που οφείλονται στη συνήθη χρήση. 

 Να συμμετέχει μέσω εκπροσώπου τους στην «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» σύμφωνα 

με το άρθρο  9. 

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την 

υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων 

στοιχείων και πληροφοριών, 

 Να απασχολεί και να διαθέτει προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, 

προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης των Δράσεων Χωριστής Συλλογής, 

 Να υλοποιεί προγράμματα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των δημοτών 

και του κοινού για τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων στα όρια του Δήμου τους. 

 Την πληρωμή τυχόν προστίμων για παράβαση του ΚΟΚ. 

 Την τροφοδοσία των οχημάτων με καύσιμα.  

Οικονομικό αντικείμενο - Πόροι 

Η διάθεση του εξοπλισμού γίνεται από τον ΕΔΣΝΑ στο Δήμο Λαυρεωτικής δωρεάν, ενώ δεν 

προκύπτουν οικονομικές υποχρεώσεις για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 31 από 53 

Στόχοι 

Μετά τη συμπλήρωση του πρώτου έτους από την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον έχει 

ολοκληρωθεί η ενημέρωση των πολιτών, αρχίζει η περίοδος κανονικής λειτουργίας του 

συστήματος. Πλέον αυτών ρητά συμφωνείται εδώ, ότι κατά την περίοδο κανονικής λειτουργίας 

του συστήματος : 

• Το αποδεκτό ποσοστό άχρηστων - ανεπιθύμητων προσμίξεων των βιοαποβλήτων σε μονάδα 

κομποστοποίησης και έως 20% επί των εισερχόμενων Βιοαποβλήτων, θα διατίθενται από το Δήμο, 

σε χώρο ευθύνης του ΕΔΣΝΑ  δωρεάν. Μετά το πέρας των 2 ετών ο δήμος υποχρεούται να ενισχύσει 

την ενημέρωση των πολιτών και να μειώνει κατά 1% κάθε έτος το ποσοστό προσμίξεων.  

• Η ποσότητα των βιοαποβλήτων προερχόμενα από τους καφέ κάδους που παρέχονται 

(εξαιρουμένων των πρασίνων-κλαδεμάτων) θα ανέρχεται για το 1ο έτος της κανονικής λειτουργίας 

σε τουλάχιστον 2% κατά βάρος των προσκομιζόμενων συνολικών αποβλήτων (σύμμεικτων και 

υπολειμματικών σύμμεικτων) που θα διαθέτει ο Δήμος στις εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ και για το 2ο 

έτος κανονικής λειτουργίας σε τουλάχιστον 4%. Μετά το πέρας των 3 ετών συνολικής λειτουργίας ο 

Δήμος υποχρεούται να αυξάνει κατά 0,5% κάθε έτος την ποσότητα των προσκομιζόμενών 

βιοαποβλήτων προερχόμενα από τους καφέ κάδους που παρέχονται (εξαιρουμένων των πρασίνων-

κλαδεμάτων). 

Να σημειωθεί ότι οι στόχοι αυτοί αφορούν αποκλειστικά τον παρεχόμενο εξοπλισμό και όχι τον 

στόχο συλλογής βιοαποβλήτων που πρέπει να πετύχουν οι Δήμοι. Οι στόχοι συλλογής 

βιοαποβλήτων των Δήμων προσδιορίζονται  στα Τοπικά Σχέδια τους και στον ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας 

Αττικής.  

Η διαπίστωση του ποσοστού αχρήστων θα γίνεται από τα αρμόδια όργανα του ΕΔΣΝΑ.  

Για κάθε ένα τόνο εισερχομένου αποβλήτου προς επεξεργασία στη μονάδα κομποστοποίησης, 

προκύπτει τελικό προϊόν (εδαφοβελτιωτικό), σε χύμα μορφή. Το παραγόμενο τελικό προϊόν θα το 

διαθέτει ο ΕΔΣΝΑ.  

 

Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα 

 Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε δεκαετή, αρχής γενομένης από την επομένη 

της υπογραφής της. 

 Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για δέκα ακόμη (10) έτη, με κοινή απόφαση 

των συμβαλλομένων μερών. 

 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την 

επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το Δήμο Λαυρεωτικής. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:  
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 Ένα (1) εκπρόσωπο του ΕΔΣΝΑ, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον 

αναπληρωτή του, 

 έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Λαυρεωτικής με τον αναπληρωτή του, 

 έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής, που θα οριστεί από τον αρμόδιο 

Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας που ανήκει ο Δήμος, με τον αναπληρωτή του. 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η 

παρακολούθηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της τήρησης των 

εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε 

αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, και η επίλυση κάθε διαφοράς 

μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας 

σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση 

αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως και 

εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα 

θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της 

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει στα γραφεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού 

Συνδέσμου Νομού Αττικής (Άντερσεν 6 και Μωραΐτη, Αθήνα), δύναται όμως να συνεδριάζει και σε 

άλλο χώρο που θα συμφωνηθεί. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε  έτος και έκτακτα όποτε το 

ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, 

κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει 

ορισθεί και τα οποία εμπλέκονται στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της 

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. 

Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων 

μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.  

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, 

θα καθορισθούν με αποφάσεις της.  

 

Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες – Ποινικές Ρήτρες - Καταγγελία 

• Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται 

όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από 

τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να 

αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. Ιδίως λόγο καταγγελίας αποτελεί η σοβαρή και υπαίτια 
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καθυστέρηση υλοποίησης των συμβατικών υποχρεώσεων και η σοβαρή παραβίαση της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η οποία θα πρέπει να έχει διαπιστωθεί από αρμόδια όργανα, με την 

επιβολή προστίμου το οποίο θα έχει καταστεί τελεσίδικο. 

• Σε περίπτωση υπαίτιας και σοβαρής παράβασης των όρων της σύμβασης, δύναται – κατόπιν 

εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης – το ένα συμβαλλόμενο μέρος να επιβάλει στο 

έτερο μέρος ποινικές ρήτρες, οι οποίες δεν μπορούν στο σύνολό τους να υπερβαίνουν το 10% της 

αξίας του εξοπλισμού. 

• Αρμόδιο Όργανο για την επιβολή ποινικών ρητρών ως προς τον ΕΔΣΝΑ είναι η Εκτελεστική 

Επιτροπή του και για το Δήμο το Δημοτικό τους Συμβούλιο. 

• Σε περίπτωση υποτροπής και επαναλαμβανόμενης πλημμελούς εκτέλεσης των συμβατικών 

υποχρεώσεων, το αντισυμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση, κοινοποιώντας στο 

έτερο μέρος απόφαση του αρμοδίου Οργάνου, κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 

• Πριν την επιβολή ποινικών ρητρών ή την καταγγελία της σύμβασης πρέπει υποχρεωτικά να 

προηγηθεί πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος για να 

εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή και προφορικώς κατά τη σχετική συνεδρίαση του αρμοδίου 

οργάνου. 

• Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλισης των στόχων για 2 συναπτά έτη, καθώς και σε 

περίπτωση που μεταφέρονται άλλου είδους αποβλήτων εκτός από βιοαπόβλητα,  ο ΕΔΣΝΑ δύναται να 

ζητήσει από το Δήμο την επιστροφή του κινητού εξοπλισμού (κάδοι και οχήματα). 

 

Επίλυση Διαφορών – Δωσιδικία 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων 

της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. 

 

Τροποποίηση της σύμβασης 

Για οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης απαιτείται σύμφωνη γνώμη και των δύο 

αντισυμβαλλομένων μερών και εφόσον αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

 

Λύση της σύμβασης 

Η παρούσα λύεται μετά το πέρας του χρόνου λήξης της, δηλαδή μετά το πέρας της διάρκειας 

σύμβασης και επιστρέφεται ο εξοπλισμός στον ΕΔΣΝΑ στην καλύτερη δυνατή κατάσταση 

λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του εξοπλισμού και την φυσιολογική φθορά από την καθημερινή 

χρήση του. Δύναται επίσης να λυθεί με κοινή απόφαση των αντισυμβαλλομένων, αν διαπιστωθεί ότι 

δεν είναι εφικτή η υλοποίησή της για λόγους που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα. 
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Τελικές Διατάξεις 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η 

ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη 

λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις 

τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την 

προγραμματική σύμβαση.  

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται σε έξι (6) πρωτότυπα 

αντίγραφα όπως παρακάτω: 

Για τον Δήμο    Για τον ΕΔΣΝΑ 

 

Β. Η διάρκεια της σύμβασης είναι δέκα (10) έτη με δυνατότητα παράτασης για άλλα δέκα (10) έτη, με 

κοινή απόφαση των μερών και περιλαμβάνει την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για τη 

συλλογή και τη μεταφορά των βιοαποβλήτων που παράγονται στους χώρους ευθύνης του Δήμου 

Λαυρεωτικής. 

Γ. Η διάθεση του εξοπλισμού (1 οχήματος και 60 κάδων) γίνεται από τον ΕΔΣΝΑ στο Δήμο ατελώς. 

Δ. Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Λαυρεωτικής στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης τον 

Αντιδήμαρχο Αθανάσιο Μακροδημήτρη, με αναπληρώτρια την Αντιδήμαρχο Ελένη Κανελλοπούλου. 

Ε. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτριο Λουκά για την υλοποίηση της παρούσας 

απόφασης. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη εφέσεως κατά της αριθμ.7647/2020 απόφασης 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

Αρ. Απόφ.: 149/2020  

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 «άσκησης ή μη 

εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ.7647/2020 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 11591/14.07.2020 εισήγηση του 

Νομικού Συμβούλου του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Την 10.07.2020 κοινοποιήθηκε στο Δήμο η υπ’ αριθμ.7647/2020 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (αριθμ. πρωτ: 11340/10.07.2020), με την οποία έγινε δεκτή, η από 14.11.2017 

αγωγή της εταιρείας ‘’Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.’’. 

Επειδή σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.413/2017 απόφαση της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής, 

η οποία είχε διαπιστώσει το ουσία βάσιμο της αγωγής, ο Δήμος δεν κατέθεσε προτάσεις κατ’ αυτής 

και συνεπώς δικάσθηκε ερήμην. 
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Επειδή εκ του νόμου υπάρχει προθεσμία ενός (1) μηνός από της κοινοποιήσεως της 

αποφάσεως, για την άσκηση εφέσεως κατά αυτής, για την οποία πάντως είναι προφανές ότι δεν 

υφίσταται καμία περίπτωση ευδοκιμήσεως, ελλείψει στοιχείων προς αντίκρουση, σύμφωνα με το 

σκεπτικό της υπ’ αριθμ.431/2017 αποφάσεως και προφανώς αντιθέτως ο Δήμος θα επιβαρυνθεί με 

επιπλέον δικαστική δαπάνη, παρακαλώ εγκαίρως να αποφασίσετε σχετικώς.» 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής ότι  στις  30.11.2017 

(αριθμ. πρωτ: 22615/30.11.2017) είχε κοινοποιηθεί στο Δήμο η από 20.11.2017 τακτική αγωγή 

αποζημιώσεως της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. 

ΚΑΟΥΣΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητούσε την καταβολή ποσού 29.031,39 ευρώ, με 

το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Το ανωτέρω ποσό αφορούσε την αμοιβή της εταιρείας για την παροχή 

υπηρεσιών συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής, καθώς και για την 

πώληση των απαιτούμενων ανταλλακτικών. 

Επειδή η απαίτηση της εταιρείας προκύπτει από τα εκδοθέντα τιμολόγια, η Οικονομική 

Επιτροπή αποφάσισε ο Δήμος Λαυρεωτικής να μην καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών για την αντίκρουση της από 20.11.2017 αγωγής (ΓΑΚ:597946/2017, ΕΑΚ: 

10272/2017) της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.». (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 431/2017). 

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

αποφασίσουν σχετικά με την άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 7647/2020 απόφασης του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

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 από 20.11.2017 τακτική αγωγή αποζημιώσεως της Ανώνυμης Εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 

Α.Ε.»,  

− την υπ’ αριθμ.7647/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, 

− το αριθμ. πρωτ: 1591/14.07.2020 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, 

− την υπ’ αριθμ.431/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Α. Ο Δήμος Λαυρεωτικής να μην ασκήσει έφεση κατά της υπ’ αριθμ.7647/2020 απόφασης του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία έγινε δεκτή η από 20.11.2017 αγωγή 

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ  

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» και υποχρεώθηκε ο Δήμος να 

καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 29.031,39 ευρώ, νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης 

της αγωγής και έως την ολοσχερή της εξόφληση.  
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Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αρετούσα Μακρή απείχε της ψηφοφορίας. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής 

(Αναστασία Καραγιώργου) 

Αρ. Απόφ.: 150/2020 

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 2ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης περί «έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 11184/09.07.2020 εισήγηση της διαχειρίστριας 

της παγίας προκαταβολής για το έτος 2020, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

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

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

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΠΟΣΟ 

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 
ΠΟΣΟ 

1 ΘΗΒΑΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 05.06.2020 304 385,55€ 14,37€ 

2 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ-3092 

05.06.2020 261 479,75€ 16,25€ 

3 ΜΑΝΕΣΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΞΕΡΩΝ 
ΧΟΡΤΩΝ-ΚΛΑΔΙΩΝ  05.06.2020 70 463,75€ 32,25€ 

4 ΣΕΜΠΡΟΣ 
ΝΕΟΚΛΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 
ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΛΑΥΡΙΟΥ 

05.06.2020 1 463,75€ 32,25€ 

5 ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΙΔΕΡΕΝΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ  05.06.2020 4 463,75€ 32,25€ 

6 ΔΟΥ 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 
ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

05.06.2020 2237 75,00€ 0,00€ 

7 ΔΟΥ 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 
ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

05.06.2020 2239 155,40€ 0,00€ 

8 ΣΟΥΛΑΚΕΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΡΑΝΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 09.06.2020 15 463,75€ 32,25€ 

9 ΚΑΝΑΤΟΥΡΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΕΚΔΟΣΗ 
ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΥ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ-
ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΑ 

09/06.2020 0759 16,15€ 0,01€ 

10 ΞΕΝΑΚΗΣ 
CONTACT 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΕΠ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

10.06.2020 600 237,48€ 8.04€ 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 37 από 53 

11 4Μ Α.Ε. ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΣ 
ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΕΝΑΚ 11.06.2020 744 347,82€ 24,18€  

12 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 
ΠΑΝ. Ε.Π.Ε. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΟΧΗΜΑ ΚΗΟ-6032 

11.06.2020 1327 29,99€ 0,01€ 

13 ΚΡΙΚΩΝΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΤΟ 
ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ-3088 11.06.2020 12597 61,97€ 0,03€ 

14 ΠΑΧΑΚΗ 
ΑΝΝΑ 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟΥ  26.06.2020 246 130,14€ 0,06€ 

15 ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΣΩΤΗΡΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ 01.07.2020 485 29,99€ 0,01€ 

ΣΥΝΟΛΟ 3.804,24€ 191.96€ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3,80€  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 195,76€  
 

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

μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

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

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 

− την αριθμ.26/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η σύσταση της 

πάγιας προκαταβολής και ο ορισμός υπολόγου υπαλλήλου 

− την αρ. πρωτ: 11184/09.07.2020 εισήγηση της διαχειρίστριας της παγίας προκαταβολής 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

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

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

Καραγιώργου, συνολικού ύψους 3.804,24 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων 

σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020. 

 

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

2020 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.) 

Αρ. Απόφ.: 151/2020 

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 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας 

Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 
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− Την υπ’ αριθμ. 123/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ., με την 

οποία ψηφίσθηκε ομόφωνα ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020, γενικού συνόλου εσόδων – 

εξόδων οκτακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων, πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα 

δύο λεπτών (841.574,92€) 

− Την υπ’ αριθμ. 240/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 

εγκρίθηκε η υπ΄αριθμ.123/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης 

Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.) 

− Την υπ’ αριθμ.23/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 

εγκρίθηκε η 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Εταιρείας οικονομικού έτους 2020 

− Την υπ’ αριθμ. 62/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ., με την οποία 

ψηφίσθηκε η 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Εταιρείας οικονομικού έτους 2020, με τις 

κάτωθι μεταβολές: 

 

Στο σκέλος των εσόδων 

1) Ο κωδικός 30.05.00.0000 «Προκαταβολές - εγγυήσεις πελατών» μειώνεται κατά 3.490,00€ 

και από 5.000,00€, διαμορφώνεται στα 1.510,00€.  

2) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 30.05.00.0001 «Εγγύηση μισθώματος 15 τμ. στη θέση 

Πασσά» και ενισχύεται κατά 505,00€.  

3) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 30.05.00.0002 «Εγγύηση μισθώματος 15 τμ. στη θέση 

Χάρακας (Θέση Α2-1)» και ενισχύεται κατά 2.055,00€.  

4) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 30.05.00.0003 «Εγγύηση μισθώματος 15 τμ. στη θέση 

Πούντα Ζέζα» και ενισχύεται κατά 2.550,00€.  

5) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 30.05.00.0004 «Εγγύηση μισθώματος 15 τμ. στη θέση 

Χάρακας (Θέση Α2-2)» και ενισχύεται κατά 2.055,00€.  

6) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 30.05.00.0005 «Εγγύηση μισθώματος 15 τμ. στη θέση 

Βρωμοπούσι» και ενισχύεται κατά 705,00€.  

7) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 30.05.00.0006 «Εγγύηση μισθώματος 15 τμ. στη θέση 

ΚΑΠΕ» και ενισχύεται κατά 1.205,00€. 

8) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 35.05.00.0007 «Εγγύηση μισθώματος 15 τμ. στη θέση 

Κακή Θάλασσα» και ενισχύεται κατά 50.000,00€. 

9) Ο κωδικός 54.08.00.0000 «Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος» ενισχύεται κατά 3.000,00€ και 

από 20.000,00€ διαμορφώνεται στις 23.000,00€.  

10) Ο κωδικός 54.09.14.0004 «Φόρος προμηθευτών 4%» μειώνεται κατά 1.000,00€ και από 

1.000,00€ διαμορφώνεται στα 0,00€.  

11) Ο κωδικός 54.09.14.0008 «Φόρος προμηθευτών 8%» μειώνεται κατά 1.000,00€ και από 

1.000,00€ διαμορφώνεται στα 0,00€.  
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12) Ο κωδικός 74.03.00.0000 «Έσοδα από επιχορήγηση ΟΑΕΔ» μειώνεται κατά 20.000,00€ και 

από 72.000,00€ διαμορφώνεται στα 52.000,00€.  

13) Ο κωδικός 75.04.00.0003 «Έσοδα από ενοικίαση εδαφικών εκτάσεων» ενισχύεται κατά 

40.800,00€ και από 50.000,00€ διαμορφώνεται στα 90.800,00€.  

14) Ο κωδικός 75.05.00.0000 «Έσοδα μίσθωσης ακινήτου Κακής Θάλασσας» μειώνεται κατά 

20.900,00€ και από 71.000,00€ διαμορφώνεται στα 50.100,00€.  

15) Ο κωδικός 75.06.00.0001 «Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ (ΘΕΣΗ Α1-1)» 

μειώνεται κατά 1.950,00€ και από 27.000,00€ διαμορφώνεται στα 25.050,00€.  

16) Ο κωδικός 75.06.00.0002 «Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΠΑΣΣΑ» ενισχύεται κατά 

1.050,00€ και από 4.000,00€ διαμορφώνεται στα 5.050,00€.  

17) Ο κωδικός 75.06.00.0003 «Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΧΑΡΑΚΑ(ΘΕΣΗ Α2-1)» μειώνεται 

κατά 950,00€ και από 21.500,00€ διαμορφώνεται στα 20.550,00€.  

18) Ο κωδικός 75.06.00.0004 «Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΧΑΡΑΚΑ(ΘΕΣΗ Α2-2)» μειώνεται 

κατά 950,00€ και από 21.500,00€ διαμορφώνεται στα 20.550,00€.  

19) Ο κωδικός 75.06.00.0005 «Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ» μειώνεται κατά 

17.600,00€ και από 17.600,00€ διαμορφώνεται στα 0,00€.  

20) Ο κωδικός 75.06.00.0006 «Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΚΑΠΕ» ενισχύεται κατά 50,00€ και 

από 12.000,00€ διαμορφώνεται στα 12.050,00€. 

21) Ο κωδικός 75.06.00.0007 «Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ(ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ)» 

ενισχύεται κατά 950,00€ και από 6.100,00€ διαμορφώνεται στα 7.050,00€. 

  

Στο σκέλος των εξόδων 

1) Ο κωδικός 14.03.00.0000 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα» 

μειώνεται κατά 2.500,00€ και από 5.000,00€ διαμορφώνεται στα 2.500,00€.  

2) Ο κωδικός 14.09.05.1024 «Λοιπός εξοπλισμός καθίσματα, παγκάκια ΦΠΑ 24%» ενισχύεται 

κατά 4.000,00€ και από 1.000,00€, διαμορφώνεται στα 5.000,00€.  

3) Ο κωδικός 14.09.05.1324 «Λοιπός εξοπλισμός ξύλινοι κάδοι απορριμμάτων ΦΠΑ24%» 

ενισχύεται κατά 4.000,00€ και από 1.000,00€, διαμορφώνεται στα 5.000,00€.  

4) Ο κωδικός 14.09.005.0024 «Λοιπός εξοπλισμός» ενισχύεται κατά 5.000,00€ και από 

4.000,00€, διαμορφώνεται στα 9.000,00€.  

5) Ο κωδικός 16.17.00.0000 «Λογισμικά προγράμματα ΦΠΑ 24%» ενισχύεται κατά 2.000,00€ 

και από 5.000,00€, διαμορφώνεται στα 7.000,00€.  

6) Ο κωδικός 25.05.50.0000 «Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων 

χώρων(χρώματα, σιδηρικά κ.α.)» ενισχύεται κατά 5.800,00€ και από 19.000,00€, διαμορφώνεται 

στα 24.800,00€.  

7) Ο κωδικός 25.05.61.0000 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» ενισχύεται κατά 5.800,00€ και 
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από 19.000,00€, διαμορφώνεται στα 24.800,00€.  

8) Ο κωδικός 25.10.00.0000 «Μικρά εργαλεία -αγορές χρήσης» μειώνεται κατά 2.000,00€ και 

από 5.000,00€, διαμορφώνεται στα 3.000,00€.  

9) Ο κωδικός 25.99.00.0000 «Λοιπές προμήθειες (ηλεκτρολογικό, υδραυλικό υλικό κ.α.)» 

ενισχύεται κατά 4.000,00€ και από 16.000,00€, διαμορφώνεται στα 20.000,00€.  

10) Ο κωδικός 33.13.00.0000 «Προκαταβολή φόρου εισοδήματος» ενισχύεται κατά 2.850,00€ 

και από 19.000,00€, διαμορφώνεται στα 21.850,00€.  

11) Ο κωδικός 54.08.00.0000 «Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος» ενισχύεται κατά 3.000,00€ και 

από 20.000,00€, διαμορφώνεται στα 23.000,00€.  

12) Ο κωδικός 54.09.14.0004 «Φόρος προμηθευτών 4%» μειώνεται κατά 1.000,00€ και από 

1.000,00€, διαμορφώνεται στα 0,00€.  

13) Ο κωδικός 54.09.14.0008 «Φόρος προμηθευτών  8%» μειώνεται κατά 1.000,00€ και από 

1.000,00€, διαμορφώνεται στα 0,00€.  

14) Ο κωδικός 61.00.00.0000 «Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με παρακρ.)» ενισχύεται κατά 

5.000,00€ και από 10.000,00€, διαμορφώνεται στα 15.000,00€.  

15) Ο κωδικός 61.80.00.0001 «Δαπάνες Συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών Κοινότητας 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ» μειώνεται κατά 9.000,00€ και από 19.000,00€, διαμορφώνεται στα 10.000,00€.  

16) Ο κωδικός 61.80.00.0002 «Δαπάνες Συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ» 

μειώνεται κατά 9.000,00€ και από 19.000,00€, διαμορφώνεται στα 10.000,00€.  

17) Ο κωδικός 61.80.01.0001 «Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρήστων χώρων Κοινότητας 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ» μειώνεται κατά 4.000,00€ και από 19.000,00€, διαμορφώνεται στα 15.000,00€.  

18) Ο κωδικός 61.80.01.0002 «Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρήστων χώρων Κοινότητας 

ΛΑΥΡΙΟΥ» μειώνεται κατά 4.000,00€ και από 19.000,00€, διαμορφώνεται στα 15.000,00€.  

19) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 62.04.31.0000 «Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων, 

γαιών» και ενισχύεται κατά 6.000,00€.  

20) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 61.00.17.0000 «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανάπτυξης 

Επιχειρηματικού Πλάνου» και ενισχύεται κατά 24.800,00€.  

21) Ο κωδικός 62.07.63.0000 «Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων» μειώνεται κατά 

3.000,00€ και από 8.000,00€, διαμορφώνεται στα 5.000,00€.  

22) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 62.07.65.0000 «Επισκευές και συντηρήσεις επίπλων 

και λοιπού εξοπλισμού» και ενισχύεται κατά 1.000,00€.  

23) Ο κωδικός 64.02.00.0000 «Έξοδα προβολής και διαφήμισης» μειώνεται κατά 5.000,00€ και 

από 15.000,00€, διαμορφώνεται στα 10.000,00€.  

24) Ο κωδικός 64.07.03.0024 «Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων Φ.Π.Α. Διοίκηση 24%» 

μειώνεται κατά 3.500,00€ και από 7.500,00€ διαμορφώνεται στα 4.000,00€.  

25) Ο κωδικός 64.09.01.0024 «Έξοδα δημοσιεύσεων Φ.Π.Α.  24%» ενισχύεται κατά 500,00€ και 
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από 1.000,00€, διαμορφώνεται στα 1.500,00€.  

26) Ο κωδικός 65.98.99.0000 «Διάφορα έξοδα τραπεζών» ενισχύεται κατά 300,00€ και από 

900,00€, διαμορφώνεται στα 1.200,00€.  

27) Ο κωδικός 81.00.00.0000 «Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης» ενισχύεται 

κατά 10.000,00€ και από 30.000,00€, διαμορφώνεται στα 40.000,00€.  

28) Ο κωδικός 81.99.00.0000 «Αποθεματικό απρόβλεπτων δαπανών» μειώνεται κατά 965,00€ 

και από 16.469,14€, διαμορφώνεται στα 15.504,14€.  

29) Ο κωδικός 82.00.00.0000 «Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις προηγούμενων ετών» 

μειώνεται κατά 2.000,00€ και από 4.000,00€, διαμορφώνεται στα 2.000,00€.  

Το γενικό σύνολο των εσόδων-εξόδων διαμορφώνεται στα 763.146,02€.  

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 αντικαταστάθηκε με το Ν.4623/2019 και 

ισχύει, 

− την υπ’ αριθμ. 240/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 23/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 62/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης 

Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.) 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει τη δεύτερη (2η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας 

Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.) οικονομικού έτους 2020, όπως αυτή εμφανίζεται αναλυτικά 

κατωτέρω:
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2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 ΕΣΟΔΑ       

Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2019 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ  
31-12-2019 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2020 

1η 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

2η 
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΗ 

30.00.00.9999 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 
ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΠΟΕ) 50.122,45 47.389,96 25.000,00 41.516,87 41.516,87 

30.05.00.0000 Προκαταβολές - εγγυήσεις πελατών  1.510,00 1.510,00 5.000,00 5.000,00 1.510,00 

30.05.00.0001 ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 15 ΤΜ. ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΠΑΣΣΑ  0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 

30.05.00.0002 ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 15 ΤΜ. ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑΣ (ΘΕΣΗ Α2-1) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.055,00 

30.05.00.0003 ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 15 ΤΜ. ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ  0,00 0,00 0,00 0,00 2.550,00 

30.05.00.0004 ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 15 ΤΜ. ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑΣ (ΘΕΣΗ Α2-2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.055,00 

30.05.00.0005 ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 15 ΤΜ. ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ  0,00 0,00 0,00 0,00 705,00 

30.05.00.0006 ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 15 ΤΜ. ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΚΑΠΕ  0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 

35.05.00.0007 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΚΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ  

0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 

53.98.00.0002 ΟΑΕΔ 1% 2.000,00 1.217,94 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
53.98.00.0004 Εισφορά αλληλεγγύης 250,00 155,56 250,00 1.000,00 1.000,00 
54.03.00.0000 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 250,00 33,90 250,00 250,00 250,00 

54.04.00.0000 Φόρος αμοιβών ελευθέρων 
επαγγελματιών 7.000,00 4.932,85 10.000,00 7.000,00 7.000,00 

54.04.02.0000 Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπων 
αμοιβών τρίτων 250,00 0,00 360,00 1.250,00 1.250,00 

54.04.02.0001 Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. αμοιβών Δ.Σ. 500,00 36,02 500,00 500,00 500,00 
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54.04.03.0000 Φόροι τέλη αμοιβών τρίτων 20% 400,00 7,22 2.000,00 360,00 360,00 
54.08.00.0000 Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος 36.000,00 0,00 25.000,00 20.000,00 23.000,00 

54.09.00.9999 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
(ΧΑΡΤΟΣ.ΟΓΑ ΚΤΛ) 1.500,00 222,88 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

54.09.12.0000 Φόρος υπεργολάβων 3% 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
54.09.14.0004 Φόρος προμηθευτών 4% 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 
54.09.14.0008 Φόρος προμηθευτών 8% 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 
54.09.16.0000 Χαρτόσημο 3,6% ενοικίων 14.384,73 14.503,28 15.500,00 15.500,00 15.500,00 

54.99.00.0000 Φόροι-τέλη προηγούμενων 
χρήσεων 2.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 

54.99.99.9999 Παρακρατούμενοι Φόροι 
προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ) 1.500,00 0,00 1.500,00 2.079,53 2.079,53 

55.00.00.0000 Ι.Κ.Α 65.000,00 59.844,17 65.000,00 65.000,00 65.000,00 
74.03.00.0000 Έσοδα από επιχορήγηση ΟΑΕΔ 52.000,00 53.645,77 52.000,00 72.000,00 52.000,00 

75.04.00.0003 Έσοδα από ενοικίαση εδαφικών 
εκτάσεων 115.000,00 139.926,25 50.000,00 50.000,00 90.800,00 

75.05.00.0000 Έσοδα μίσθωσης ακινήτου Κακής 
Θάλασσας 71.000,00 70.999,97 71.000,00 71.000,00 50.100,00 

75.05.00.0001 
Έσοδα μίσθωσης ακινήτου επί των 
οδών …(ΠΑΛΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ)) 

26.988,00 20.752,88 26.988,00 26.988,00 26.988,00 

75.05.00.0002 
Έσοδα μίσθωσης ακινήτου επί της 
οδού ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΛΙΜΑΝΙ 
(ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ) 

70.887,96 66.071,35 70.887,96 70.887,96 70.887,96 

75.05.00.0008 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας 
ΛΕΓΡΑΙΝΑ 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

75.05.01.0000 Έσοδα εκμετάλλευσης μουσείων 2.000,00 0,00 4.000,00 10.000,00 10.000,00 

75.06.00.0001 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας 
ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ (ΘΕΣΗ Α1-1) 27.000,00 25.801,49 27.000,00 27.000,00 25.050,00 

75.06.00.0002 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας 
ΠΑΣΣΑ 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.050,00 

75.06.00.0003 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας 
ΧΑΡΑΚΑ(ΘΕΣΗ Α2-1) 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 20.550,00 
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75.06.00.0004 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας 
ΧΑΡΑΚΑΣ(ΘΕΣΗ Α2-2) 21.500,00 21.499,98 21.500,00 21.500,00 20.550,00 

75.06.00.0005 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας 
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ 17.600,00 15.666,01 17.600,00 17.600,00 0,00 

75.06.00.0006 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΚΑΠΕ 12.000,00 11.999,99 12.000,00 12.000,00 12.050,00 

75.06.00.0007 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας 
ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ(ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ) 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 7.050,00 

76.03.00.0000 Τόκοι καταθέσεων 1.000,00 0,00 500,00 500,00 500,00 
81.01.99.0000 Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 5.000,00 0,80 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
  ΣΥΝΟΛΑ 642.243,14 587.818,27 547.435,96 582.032,36 619.117,36 
99.99.99.9999  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  108.037,05 144.028,66 294.138,96 144.028,66 144.028,66 
  ΣΥΝΟΛΑ 750.280,19 731.846,93 841.574,92 726.061,02 763.146,02 
 
 
 
 
  

 
ΕΞΟΔΑ  

     

Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ 2019 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤ
Α 31-12-2019 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ 2020 

1η 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

2η 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

13.02.00.0000 Αυτοκίνητα-Φορτηγά 8.000,00 0,00 12.000,00 4.000,00 4.000,00 
14.00.00.0024 Έπιπλα ΦΠΑ 24% 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 

14.03.00.0000 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα 5.000,00 4.910,40 5.000,00 5.000,00 2.500,00 

14.09.05.1024 Λοιπός εξοπλισμός καθίσματα ,παγκάκια ΦΠΑ 
24% 1.000,00 0,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 

14.09.05.1124 Λοιπός εξοπλισμός ομπρέλες, ξαπλώστρες 
ΦΠΑ24% 4.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

14.09.05.1224 Λοιπός εξοπλισμός ξύλινες αλλαξιέρες ΦΠΑ 
24% 5.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

14.09.05.1324 Λοιπός εξοπλισμός ξύλινοι κάδοι 
απορριμμάτων ΦΠΑ24% 5.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 

14.09.005.002
4 Λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 15.000,00 4.000,00 9.000,00 
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16.17.00.0000 Λογισμικά προγράμματα ΦΠΑ 24% 7.000,00 6.944,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 

25.05.50.0000 Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και 
κοινόχρηστων χώρων(χρώματα, σιδηρικά κ.α.) 24.000,00 23.803,59 24.800,00 19.000,00 24.800,00 

25.05.60.0000 Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης 
κοινοχρήστων χώρων (φυτά κ.τ.λ.) 13.000,00 9.416,30 24.800,00 16.000,00 16.000,00 

25.05.61.0000 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 0,00 0,00 24.800,00 19.000,00 24.800,00 
25.10.00.0000 Μικρά εργαλεία -αγορές χρήσης 0,00 0,00 8.000,00 5.000,00 3.000,00 

25.99.00.0000 Λοιπές προμήθειες(ηλεκτρολογικό ,υδραυλικό 
υλικό κ.α.) 24.800,00 24.679,92 24.800,00 16.000,00 20.000,00 

33.13.00.0000 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 36.000,00 0,00 23.750,00 19.000,00 21.850,00 
33.13.99.0000 Λοιποί παρακρατημένοι φόροι εισοδήματος 150,00 0,00 150,00 150,00 150,00 
35.03.00.0000 Πάγια προκαταβολή 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

50.00.00.9999 Υπόλοιπα προμηθευτών παρελθόντων ετών 
(ΠΟΕ) 1.000,00 1.000,00 2.000,00 731,15 731,15 

53.98.00.0002 ΟΑΕΔ 1% 2.000,00 1.217,94 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
53.98.00.0004 Εισφορά αλληλεγγύης 250,00 155,56 250,00 1.000,00 1.000,00 
54.03.00.0000 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 250,00 33,90 250,00 250,00 250,00 
54.04.00.0000 Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 7.000,00 2.954,47 12.000,00 7.000,00 7.000,00 
54.04.02.0000 Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. λοιπών αμοιβών τρίτων 1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 
54.04.02.0001 Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. αμοιβών Δ.Σ. 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 
54.04.03.0000 Φόροι - τέλη λοιπών αμοιβών τρίτων 20% 400,00 0,00 360,00 360,00 360,00 
54.08.00.0000 Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος 36.000,00 4.240,32 25.000,00 20.000,00 23.000,00 

54.09.00.9999 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΧΑΡΤ.ΟΓΑ 
ΚΤΛ) 1.500,00 165,77 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

54.09.12.0000 Φόρος υπεργολάβων 3% 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
54.09.14.0004 Φόρος προμηθευτών 4% 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 
54.09.14.0008 Φόρος προμηθευτών  8% 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 
54.09.16.0000 Χαρτόσημο 3,6% ενοικίων - 14.384,73 11.252,20 15.500,00 15.500,00 15.500,00 
54.99.00.0000 Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων 2.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 

54.99.99.9999 Παρακρατούμενοι φόροι προηγούμενων 
χρήσεων προς απόδοση (ΠΟΕ) 1.500,00 402,89 1.500,00 2.079,53 2.079,53 

55.00.00.0000 Ι.Κ.Α 65.000,00 59.844,17 65.000,00 65.000,00 65.000,00 
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60.01.00.0000 Αμοιβές προσωπικού καθαρισμού 
κοινοχρήστων χώρων 125.000,00 120.000,00 125.000,00 120.000,00 120.000,00 

60.01.02.0000 Αμοιβές έκτακτου προσωπικού  6.000,00 3.120,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 
60.03.00.0000 Ι.Κ.Α εργοδ. διοίκηση 4.000,00 761,42 9.000,00 5.000,00 5.000,00 
60.04.00.0000 Ι.Κ.Α εργοδ. καθ.κοιν.χώρων 50.000,00 32.893,73 50.000,00 35.000,00 35.000,00 
60.04.01.0000 Ι.Κ.Α εργοδ. Εισφορές εκτάκτου προσωπικού 3.000,00 848,96 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
60.06.00.0000 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 4.500,00 4.384,80 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

60.07.00.0000 Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης προσωπικού 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

61.00.00.0000 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με παρακρ.) 15.000,00 13.153,74 15.000,00 10.000,00 15.000,00 

61.00.01.0000 Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων (με 
παρακρ.) 7.000,00 0,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 

61.00.02.0000 Αμοιβές και έξοδα τεχνικών απαλλασσόμενο 
(με παρακρ.) 5.000,00 148,80 10.000,00 5.000,00 5.000,00 

61.00.02.0001 Αμοιβές και έξοδα τεχνικών απαλλασσόμενο 
(με παρακρ.)συνεχιζόμενο 0,00 0,00 0,00 1.351,20 1.351,20 

61.00.04.0024 Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών Φ.Π.Α. 24% 10.000,00 4.712,00 9.000,00 4.750,00 4.750,00 
61.00.06.0024 Αμοιβές και έξοδα λογιστών Φ.Π.Α. 24% 16.000,00 14.372,01 16.000,00 16.000,00 16.000,00 

61.00.17.0000 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανάπτυξης 
Επιχειρηματικού Πλάνου 0,00 0,00 0,00 0,00 24.800,00 

61.00.99.0001 Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελ. επ. ΦΠΑ 
απαλλασσόμενο 6.500,00 0,00 10.000,00 7.500,00 7.500,00 

61.00.99.0024 Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων 
επαγγελματιών Φ.Π.Α. 24% 9.000,00 14.880,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 

61.01.02.0000 Αμοιβές μελών Δ.Σ. Φ.Π.Α. απαλλασσόμενα 7.500,00 3.603,46 17.500,00 22.000,00 22.000,00 

61.80.00.0001 Δαπάνες Συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών 
Κοινότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣ 18.000,00 17.918,00 24.800,00 19.000,00 10.000,00 

61.80.00.0002 Δαπάνες Συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών 
Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ 18.000,00 15.190,00 24.800,00 19.000,00 10.000,00 

61.80.01.0001 Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρήστων χώρων 
Κοινότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣ 24.800,00 2.728,00 24.800,00 19.000,00 15.000,00 

61.80.01.1001 Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρήστων χώρων 
Κοινότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣ(συνεχιζόμενο) 0,00 0,00 0,00 4.960,00 4.960,00 
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61.80.01.0002 Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρήστων χώρων 
Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ 24.800,00 18.593,80 24.800,00 19.000,00 15.000,00 

61.80.01.1002 Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρήστων χώρων 
Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ(συνεχιζόμενο) 0,00 0,00 0,00 4.960,00 4.960,00 

61.90.11.0024 Αμοιβές μηχ/κής υποστήριξης Φ.Π.Α.24% 5.000,00 4.960,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
62.03.07.0024 Τηλεφωνικά διοίκησης Φ.Π.Α. 24% 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 

62.04.20.0000 ΕΝΟΙΚΙΑ -ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ LEASING 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 500,00 0,00 500,00 300,00 300,00 

62.04.31.0000 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων, γαιών  0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 
62.05.53.0000 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 698,73 1.000,00 700,00 700,00 

62.07.63.0000 Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών 
μέσων 8.000,00 6.237,44 8.000,00 8.000,00 5.000,00 

62.07.65.0000 Επισκευές και συντηρήσεις επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

63.03.01.0000 Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων φορτηγών 500,00 210,00 150,00 150,00 150,00 

64.00.00.0000 Έξοδα κίνησης αυτοκίνητων φορτηγών 
(βενζίνες, διόδια κ.α.) 25.000,00 24.766,58 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

64.01.00.0000 Έξοδα μετακινήσεων- ταξιδιών 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
64.02.00.0000 Έξοδα προβολής και διαφήμισης 15.500,00 12.533,83 15.000,00 15.000,00 10.000,00 

64.02.00.0001 Έξοδα προβολής και διαφήμισης 
(συνεχιζόμενο) 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 

64.05.01.0000 Συνδρομές-εισφορές σε επαγγ οργαν. Φ.Π.Α. 
μη συμψηφιζόμενο 400,00 320,00 400,00 400,00 400,00 

64.05.99.0000 Λοιπές συνδρομές - εισφορές 1.000,00 50,00 1.000,00 500,00 500,00 

64.07.03.0024 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων Φ.Π.Α. 
Διοίκηση 24% 8.000,00 7.371,79 7.500,00 7.500,00 4.000,00 

64.07.04.0065 Αγορές βιβλίων Φ.Π.Α. διοίκηση 6,5% 500,00 0,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 
64.09.01.0024 Έξοδα δημοσιεύσεων Φ.Π.Α.  24% 1.000,00 0,00 2.500,00 1.000,00 1.500,00 

64.98.02.0700 Δικαστικά έξοδα & εξώδικων ενεργ. Φ.Π.Α. 
απαλλασσόμενο 1.000,00 647,60 2.000,00 1.000,00 1.000,00 

64.98.99.0000 Διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. 24% 2.500,00 1.042,40 2.500,00 1.500,00 1.500,00 
65.98.99.0000 Διάφορα έξοδα τραπεζών 2.000,00 693,59 1.500,00 900,00 1.200,00 
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81.00.00.0000 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 
χρήσης 30.000,00 25.265,57 30.000,00 30.000,00 40.000,00 

81.00.99.0000 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 
81.99.00.0000 Αποθεματικό απρόβλεπτων δαπανών 18.795,46 0,00 16.814,92 16.469,14 15.504,14 

82.00.00.0000 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 
προηγούμενων ετών 1.500,00 4.882,78 4.000,00 4.000,00 2.000,00 

  Σύνολα   750.280,19 508.010,46 841.574,92 726.061,02 763.146,02 
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Το αποθεματικό, μετά την τρέχουσα αναμόρφωση, διαμορφώνεται  στο ποσό των 15.504,14 ευρώ. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας 

Λαυρεωτικής (Αλέξιος Πρεβενάς) 

Αρ. Απόφ.: 152/2020 

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 της ημερήσιας διάταξης 

περί «έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 20.07.2020 εισήγηση του Πρόεδρου του Συμβουλίου 

της Κοινότητας Λαυρίου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «σύστασης πάγιας προκαταβολής 

στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες» και τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, άρθρο 173, 

παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και 

αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΠΟΣΟ 

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 
ΠΟΣΟ 

1. ΜΑΝΚΑ ΣΤ. 
ΘΕΟΔ. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΑΙΔ. 
ΧΑΡΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 

17.06.2020 3 463,75 € 32,25 € 

2. ΤΣΙΩΛΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΤΟ ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΛΑΥΡΙΟΥ 

17.06.2020 7 463,75€ 32,25€ 

3. ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

17.06.2020 621 463,75 € 32,25 € 

 
4. 

ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

17.06.2020 6 463,75 € 32,25 € 

5. ΑΠΑΝΑΖΙΔΗ 
ΜΑΡΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 18.06.2020 135 463,75 € 32,25 € 

 
6. 

ΚΑΙΛΑΣ 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  18.06.2020 12 479,75€ 16,25€ 

 
7. 

ΑΦΟΙ 
ΖΑΜΠΕΛΗ 
Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ 20.07.2020 2089 479,75 € 16,25 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3.278,25 € 193,75 € 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ      528,00 €  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ  721,75 €  
 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
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αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 207 του 

Ν.4555/2018 και ισχύει, 

− Τις  διατάξεις  του άρθρου 35  του  από  17/5-15/6/1959  Β.Δ/τος  «Περί  Οικονομικής Διοικήσεως 

& Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2044/Β’/30.12.2010), 

− Την υπ’ αριθ. 62038 (ΦΕΚ 3440/11.09.2019, τεύχος Β') Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ., 

− Την υπ’ αριθμ.25/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής, 

− Την από 20.07.2020 εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου Κοινότητας Λαυρεωτικής και τη 

συνημμένη κατάσταση των παραστατικών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής της Κοινότητας Λαυρεωτικής, 

όπως αυτές αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, από τον Πρόεδρο, Αλέξιο Πρεβενά, 

συνολικού ύψους 3.278,25 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων σε βάρος των 

αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αρ. πρωτ: 9868/24.06.2020 αναγνωριστική αγωγή της κας 

Σαϊντής χας Σταματίου Καλουπάκη 

Αρ. Απόφ.: 153/2020  

 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 «λήψης απόφασης 

σχετικά με την αρ. πρωτ: 9868/24.06.2020 αναγνωριστική αγωγή της κας Σαϊντής χας Σταματίου 

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

Με αριθμ. πρωτ: 9868/24.06.2020 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η αναγνωριστική αγωγή της 

κας Σαϊντής χας Σταματίου Καλουπάκη, το γένος Γεωργίου Δαυΐτ, ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Λαυρίου, με την οποία ζητείται να αναγνωρισθεί κυρία, νομέας και κάτοχος μιας (1) περιγραφόμενης 

κάθετης ιδιοκτησίας στη συνοικία «Κυπριανός» Λαυρίου, στο Ο.Τ. 4, οδός Αγίας Βαρβάρας 18, η 

οποία όμως έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο ως ιδιοκτησία του Δήμου Λαυρεωτικής με ΚΑΕΚ 

050790580009/1/0 και περιλαμβάνεται στις δωρηθείσες εκτάσεις το έτος 1993 από τη Γαλλική 

Εταιρεία Μελετών Λαυρίου, δυνάμει του υπ’ αριθμ.8962/22.12.1993 δωρητηρίου συμβολαιογράφου 

Κοσμά Αλιβιζάτου. 

Ο Νομικός Σύμβουλος απέστειλε το αριθμ. πρωτ: 10239/30.06.2020 έγγραφό του, με το οποία 

ζητά πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την αντίκρουση της εν λόγω αγωγής και τον καθορισμό της 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CE%B7-%CE%B4-7444929-12-2010-%CF%86%CE%B5%CE%BA-204430-12-2010-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/
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στάσης του Δήμου, δεδομένου ότι για την εκδίκαση της εν λόγω αγωγής δεν προβλέπεται προφορική 

διαδικασία στο ακροατήριο και ο Δήμος οφείλει εντός προθεσμίας εκατό (100) ημερών από την 

κατάθεση της αγωγής να καταθέσει τις προτάσεις και να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα 

για την υπόθεση. Η αγωγή κατατέθηκε στις 10.06.2020, οπότε η προθεσμία είναι μέχρι 04.11.2020. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με το αριθμ. 

8962/22.12.1993 συμβόλαιο δωρεάς εν ζωή ακινήτου του συμβολαιογράφου Κοσμά Διονυσίου 

Αλιβιζάτου, η Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου ΑΕ είχε δωρίσει διάφορα ακίνητα (αγροτεμάχια 

κλπ) στον τότε Δήμο Λαυρεωτικής, μεταξύ των οποίων ήταν και τα επίδικα ακίνητα. 

Η Οικονομική Επιτροπή σε αντίστοιχες περιπτώσεις διεκδίκησης αναγνώρισης πλήρους και 

αποκλειστικής κυριότητας νομής και κατοχής ακινήτου, το οποίο έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο ως 

ιδιοκτησία του Δήμου και περιλαμβάνεται στις δωρηθείσες εκτάσεις το έτος 1993 από τη Γαλλική 

Εταιρεία Μελετών Λαυρίου, έλαβε αποφάσεις (ενδεικτικά αναφέρουμε την αριθμ.20/2017 και 

112/2019) δυνάμει των οποίων αποφασίσθηκε η μη άσκηση ένδικου μέσου από το Δήμο 

Λαυρεωτικής. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε και στην περίπτωση της κας Καλουπάκη ο 

Δήμος να κρατήσει την ίδια στάση, όπως και κατά το παρελθόν και να μην αναμειχθεί στη δίκη, 

δηλαδή να μην καταθέσει φάκελο με προτάσεις. 

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 

− το αριθμ. πρωτ: 10239/30.06.2020 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

− την από 10.06.2020 αναγνωριστική αγωγή της κας Σαϊντής χας Σταματίου Καλουπάκη, η οποία 

κοινοποιήθηκε στο Δήμο και πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 9868/24.06.2020 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Ο Δήμος Λαυρεωτικής να μην καταθέσει καθόλου προτάσεις για την αντίκρουση της 

αναγνωριστικής αγωγής της κας Σαϊντής χας Σταματίου Καλουπάκη, το γένος Γεωργίου Δαυΐτ, 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, με την οποία ζητά να αναγνωρισθεί κυρία, νομέας και κάτοχος 

μιας (1) κάθετης ιδιοκτησίας στη συνοικία «Κυπριανός» Λαυρίου (Ο.Τ. 4, οδός Αγίας Βαρβάρας 18) 

και να σταθμίσει την όποια απόφαση του Δικαστηρίου. 

Β. Δίνει την εντολή στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Αλέξανδρο Τσώνο του Ηρακλή, να 

εφαρμόσει την ανωτέρω απόφαση και μην καταθέσει προτάσεις για την αντίκρουση της εν λόγω 

αγωγής. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 

92Α/2020 που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.76/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
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Αρ. Απόφ.: 154/2020 

 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 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης περί «απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 92Α/2020», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται με τη μορφή του κατεπείγοντος, 

προκειμένου να γίνει η απόδοση του λογαριασμού  και η απαλλαγή του υπόλογου υπαλλήλου που 

ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.76/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εντός της προβλεπόμενης από 

το νόμο προθεσμίας. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα για το 

κατεπείγον του θέματος. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 

12031/21.07.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα 

ακόλουθα:  

«Με την υπ’ αριθμ.76/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η 

έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.618,56  ευρώ σε βάρος των ΚΑ 20-7321.002 

και 20-7321.003 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020 για 

την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ. 

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

υπάλληλος του Δήμου, Στόμης Δημήτριος.   

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 1.618,56 ευρώ.  

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου 

της διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού.» 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 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.76/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 112031/21.07.2020 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 92Α/2020, το οποίο 

εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.76/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, έτσι όπως υποβλήθηκε από τη 
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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, Δημήτριο Στόμη, από υπόλογο του ποσού που 

του είχε διατεθεί για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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