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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

  

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  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 30ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 

 
Ημερομηνία συνεδρίασης  : 30 Μαρτίου 2020 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Δευτέρα, ώρα 13:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 24.03.2020 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 6 

Δημήτριος Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Χαράλαμπος Ζαγουρής, Ασπασία Αργεντίνη,  Σταύρος 

Κρητικός, Αθανάσιος Μακροδημήτρης (στη θέση του τακτικού μέλους Ηλία Στουραΐτη), 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 

Απόντα μέλη  : 1 

Αρετούσα Μακρή 

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 

(ΟΠΔ) έτους 2020 του Δήμου Λαυρεωτικής, συμπεριλαμβανομένου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ 

Αρ. Απόφ.: 52/2020 

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

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

αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2020 του Δήμου Λαυρεωτικής, 

συμπεριλαμβανομένου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

την από 06.03.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

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

Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών 

αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών 

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

Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» τροποποιήθηκαν, 

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

οικονομικών αποτελεσμάτων. 
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Ο πίνακας στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους 

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

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

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

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

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

προϋπολογισμού. 

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

υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται 

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

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

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

στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). 

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

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

2 της παρούσας. 

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

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

ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια 

του έτους.» 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής με την υπ’ αριθμ. 197/2019 Απόφαση του Δ.Σ. ενέκρινε το Ο.Π.Δ. έτους 2020 

το οποίο υπεβλήθη στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας  των ΟΤΑ όπως προβλέπεται από 

την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.οικ.6553/27.01.2020 του ΥΠΕΣ .  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» αφού έλαβε υπόψη την υπ’ 

αριθμ1373273/34681/21.02.2020  έγκριση  του Π/Υ  2020 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 

με την  υπ’ αριθμ.18/5.3.2020 απόφαση του ενέκρινε την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης έτους 2020.Η καθυστέρηση έγκρισης του Π/Υ 2020 του ΝΠΔΔ από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση, είναι ο λόγος που δεν υποβλήθηκε   η υποχρεωτική αναμόρφωση της στοχοθεσίας έως το 

τέλος Φεβρουαρίου όπως προβλέπεται. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκρισή  των  νέων 

αναμορφωμένων πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2020 του Δήμου 

Λαυρεωτικής και του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΘΟΡΙΚΟΣ¨ Δήμου Λαυρεωτικής και διαβιβάσετε αυτούς στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, προκειμένου να ψηφιστεί το ενιαίο Ο.Π.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής και διαβιβαστεί στο 

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.» 
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Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 

σχετικά. 

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

Εσωτερικών και Οικονομικών 

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

 την υπ’ αριθμ.18/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου 

Λαυρεωτικής 

 την από 06.03.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

αποφασίζει ομόφωνα  

εισηγείται  προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του  

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ 

‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής, όπως αποτυπώνεται στους πίνακες που ακολουθούν: 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ 

ΣΤΟΧΟΥΣ 

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

Τιμή = 0 => 

Ταύτιση 

Στοχοθεσίας 

και Π/Υ

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό

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

3.221.408 488.550 301.935 790.485 224.804 308.135 388.115 1.711.539 218.735 218.735 317.465 2.466.473 218.735 218.735 317.465 3.221.408 0

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

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

10.662.184 10.080 32.968 220.032 263.080 371.206 382.600 510.345 1.527.230 604.902 237.500 1.853.590 4.223.223 2.231.439 2.267.511 1.940.010 10.662.184 0

Γραμμή 3.α Ίδια Έσοδα  

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

22.219.725 13.608 20.569 575.702 609.879 877.435 753.038 1.535.749 3.776.101 2.288.860 1.439.677 4.352.778 11.857.417 3.156.070 3.883.755 3.322.483 22.219.725 0

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

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

1.869.766 373.054 426.404 105.487 904.946 105.357 93.978 129.154 1.233.435 154.852 82.340 106.056 1.576.683 134.872 102.547 55.664 1.869.766 0

Γραμμή 4
Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από 
απαιτήσεις ΠΟΕ 

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

453.100 24.952 43.424 24.281 92.657 32.890 26.728 29.741 182.016 44.466 20.788 49.587 296.857 42.742 52.726 60.774 453.100 0

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

3.134.167 119.824 149.675 228.019 497.519 188.847 188.847 1.056.847 1.932.060 203.544 188.847 211.831 2.536.282 200.544 199.874 197.466 3.134.167 0

Α.1 41.560.349 541.518 1.161.590 1.455.457 3.158.565 1.800.539 1.753.326 3.649.951 10.362.381 3.515.359 2.187.887 6.891.307 22.956.935 5.984.402 6.725.149 5.893.862 41.560.348 0 0

Γραμμή 6 Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους 1.812.695

Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο 1.812.418

A.2 43.373.043

Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ 

ΣΤΟΧΟΥΣ 

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

Έλεγχος 
ταύτισης 
Π/Υ και 

Στοχοθεσίας 
(Η ΤΙΜΗ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η 
ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ  

Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) 4.002.734 314.317 318.678 335.066 968.061 328.434 340.744 337.400 1.974.639 334.614 335.908 342.408 2.987.569 336.514 335.619 343.032 4.002.734 0
Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.176.542 148.948 227.887 473.126 849.961 440.328 616.026 800.176 2.706.491 635.848 537.640 857.433 4.737.412 838.141 860.434 740.555 7.176.542 0
Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις 27.144.946 733.006 0 316.799 1.049.805 181.458 507.800 1.176.396 2.915.458 1.626.406 1.737.887 4.541.390 10.821.142 5.271.487 5.111.445 5.940.872 27.144.946 0

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

3.143.882 340 54.535 258.477 313.352 520.522 789.254 828.501 2.451.629 248.942 186.891 101.332 2.988.795 61.832 34.091 59.165 3.143.882 0

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

1.877.627 129.954 162.430 150.508 442.892 156.469 156.469 156.469 912.298 156.469 156.469 156.469 1.381.705 156.469 156.469 182.984 1.877.627 0

B.1 43.345.730 1.326.566 763.529 1.533.976 3.624.071 1.627.211 2.410.292 3.298.942 10.960.516 3.002.279 2.954.795 5.999.033 22.916.623 6.664.443 6.498.057 7.266.607 43.345.730 0 0

Γραμμή 6 Αποθεματικό 27.036

Β.2 43.372.767

Γ.1 3.164.833

Γ.2 3.164.493 807.949 793.041 793.041 769.961 735.442 694.352 694.352 585.744 384.759 342.439 342.439 234.752 185.432 0 0

Δ 1.027.647 1.425.708 1.347.189 1.347.189 1.520.517 863.551 1.214.560 1.214.560 1.727.641 960.733 1.853.007 1.853.007 1.172.966 1.400.058 27.313 27.313

Ε -2.136.846 617.759 554.148 554.148 750.557 128.109 520.208 520.208 1.141.897 575.974 1.510.568 1.510.568 938.214 1.214.626 27.313 27.313

Ζ Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 9.279.990

Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) 52.652.757

Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6"  + ΚΑΕ (85) 52.652.757

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.                                                                         ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :  ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  (Σύνολο Γραμμών 1-6)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)

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

Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας

 Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)

 Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 5 από 74 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ 

ΣΤΟΧΟΥΣ 

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

Τιμή = 0 => 

Ταύτιση 

Στοχοθεσίας 

και Π/Υ

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό

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

0 0 0 0 0

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

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

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

Γραμμή 3.α Ίδια Έσοδα  

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

863.700 51.131 55.538 42.217 148.886 76.655 107.155 62.428 395.123 76.655 100.000 107.155 678.932 107.155 66.655 10.959 863.700 0

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

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

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

Γραμμή 4
Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από 
απαιτήσεις ΠΟΕ 

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

6.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.512 0 6.512 0

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

176.164 8.851 10.841 14.340 34.031 15.851 14.340 15.533 79.755 15.852 16.952 14.340 126.899 16.585 14.340 18.340 176.163 0

Α.1 1.046.376 59.982 66.379 56.557 182.917 92.506 121.494 77.961 474.878 92.507 116.952 121.494 805.831 123.740 87.506 29.299 1.046.376 0 0

Γραμμή 6 Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους 58.629

Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο 58.629

A.2 1.105.005

Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ 

ΣΤΟΧΟΥΣ 

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

Έλεγχος 
ταύτισης 
Π/Υ και 

Στοχοθεσίας 
(Η ΤΙΜΗ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η 
ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ  

Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) 269.166 23.185 25.392 26.749 75.325 26.249 22.844 19.800 144.218 26.249 19.800 19.499 209.766 19.800 19.800 19.800 269.166 0
Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 484.420 843 12.991 10.431 24.265 37.631 59.031 50.668 171.594 53.081 51.931 50.071 326.677 50.981 53.281 53.481 484.419 0
Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις 17.500 0 0 1.000 1.000 3.500 3.000 2.000 9.500 1.000 2.500 2.500 15.500 1.000 1.000 0 17.500 0

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

152.426 0 21.808 15.103 36.911 20.828 0 10.000 67.739 14.687 15.000 20.000 117.426 20.000 15.000 0 152.426 0

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

176.164 10.496 16.956 18.347 45.800 14.347 14.347 14.347 88.841 14.347 14.347 14.347 131.882 14.347 14.347 15.588 176.163 0

B.1 1.099.675 34.524 77.147 71.630 183.301 102.554 99.222 96.815 481.892 109.364 103.578 106.417 801.250 106.128 103.428 88.869 1.099.675 0 0

Γραμμή 6 Αποθεματικό 5.330

Β.2 1.105.005

Γ.1 152.426

Γ.2 35.412 41.256 32.985 32.985 26.269 32.511 36.475 36.475 30.100 39.069 35.481 35.481 32.548 38.412 0 0

Δ 84.087 73.319 58.245 58.245 48.197 70.469 51.615 51.615 34.758 48.132 63.210 63.210 80.821 64.900 5.330 5.330

Ε 48.675 32.063 25.260 25.260 21.928 37.958 15.140 15.140 4.658 9.063 27.729 27.729 48.273 26.488 5.330 5.330

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

Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) 1.105.005

Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6"  + ΚΑΕ (85) 1.105.005

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  (Σύνολο Γραμμών 1-6)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.                                                                         "ΘΟΡΙΚΟΣ" - ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)

 Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)

 Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)

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

Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 6 από 74 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους και 

επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες, που αφορούν ύδρευση, Δ.Τ. & ΤΑΠ περιπτώσεων όπως 

ηλεκτροδότησης, ημιτελών κτισμάτων, τακτοποίηση με τους Ν.4014/2011, Ν.4178/13, Ν.4495/17, 

αλλαγής ιδιοκτησίας, διορθώσεις τ.μ. και διαφορές ποσών που προκύπτουν από αυτές 

Αρ. Απόφ.: 53/2020 

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 «διαγραφής ποσών 

από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες, που 

αφορούν ύδρευση, Δ.Τ. & ΤΑΠ περιπτώσεων όπως ηλεκτροδότησης, ημιτελών κτισμάτων, τακτοποίηση 

με τους Ν.4014/2011, Ν.4178/13, Ν.4495/17, αλλαγής ιδιοκτησίας, διορθώσεις τ.μ. και διαφορές 

ποσών που προκύπτουν από αυτές», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 

πρωτ: 4283/09.03.2020 εισήγηση του Γραφείο Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην 

οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

1. Με την υπ’αρ. πρωτ. 24523/30-12-2019 αίτηση του ο κ. Βαλαβάνης Παναγιώτης του Πέτρου, 

αιτείται την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ για τα έτη 2009-2014 διότι ότι το ακίνητο του 

όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες & την βεβαίωση Μηχανικού που επισυνάπτει στην αίτηση του 

είναι ερειπωμένο & ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΣΙΜΟ.   

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για τα 

έτη 2009-2014 και την μη βεβαίωση Δ.Τ. - ΤΑΠ από το 2015 έως την αποπεράτωση του διότι το 

ακίνητο είναι ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΣΙΜΟ και δεν εμπίπτει στην βεβαίωση Δ.Τ. & ΤΑΠ. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

       ΑΡ.ΒΕΒ         ΗΜ. ΒΕΒ                                         ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                       

80 29-Μαρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 

1000092 35 - 0 = 35 ΤΜ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  2009 
43,75 

81 29-Μαρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΟΜΕΑΣ  ΑΡ ΚΤΙΣΜ  ΑΡ. ΜΕΤΡ. 

1000092 35 - 0 = 35 ΤΜ ΤΑΠ  2009 
6,34 

955 26-Οκτ-11 

Δημ. Τέλος 0000007816 ΚΤΙΣΜΑ - ΔΗΜΟΥΛΑΚΙ  - 

ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 35 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - 

Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

50,40 

961 26-Οκτ-11 

ΤΑΠ 0000007816 ΚΤΙΣΜΑ - ΔΗΜΟΥΛΑΚΙ  - Οικ.Τετρ.  

- Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 35 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

6,34 

330 02-Μαϊ-13 

Δημ. Τέλος 0000007816 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΔΗΜΟΥΛΑΚΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 35 

Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

50,40 
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331 02-Μαϊ-13 

Δημ. Τέλος 0000007816 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΔΗΜΟΥΛΑΚΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 35 

Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

50,40 

335 02-Μαϊ-13 

ΤΑΠ 0000007816 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΔΗΜΟΥΛΑΚΙ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 35 m2 

- Ετος 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

5,92 

336 02-Μαϊ-13 

ΤΑΠ 0000007816 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΔΗΜΟΥΛΑΚΙ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 35 m2 

- Ετος 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

5,92 

201 10-Μαρ-15 

ΤΑΠ 0000007816 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΔΗΜΟΥΛΑΚΙ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 35 m2 

- Ετος 2013 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

5,92 

202 10-Μαρ-15 

ΤΑΠ 0000007816 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΔΗΜΟΥΛΑΚΙ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 35 m2 

- Ετος 2014 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

5,92 

205 10-Μαρ-15 

Δημ. Τέλος 0000007816 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΔΗΜΟΥΛΑΚΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 35 

Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

50,40 

206 10-Μαρ-15 

Δημ. Τέλος 0000007816 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΔΗΜΟΥΛΑΚΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 35 

Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

50,40 

Συνολικό ποσό διαγραφών 332,11€ 

 

2. Με την υπ’αρ. πρωτ. 24332/27-12-2019 αίτηση του ο κ. Βάσος Στέργιος του Λεφτέρη, αιτείται την 

διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ για τα έτη 2011 - 2014 λόγω ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του ακινήτου 

με Ν.4178/13.   

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για τα έτη 

2011-2014 λόγω τακτοποίησης με τον Ν.4178/13. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

       ΑΡ.ΒΕΒ         ΗΜ. ΒΕΒ                                  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ     

200 10-Μαρ-15 

ΔΤ 0000009744 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ-ΚΑΠΟ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 

62 Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.E. Κερατέας 

89,28 
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201 10-Μαρ-15 

ΤΑΠ 0000009744 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ-ΚΑΠΟ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 

62 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

13,48 

202 10-Μαρ-15 

ΤΑΠ 0000009744 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ-ΚΑΠΟ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 

62 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

13,48 

203 10-Μαρ-15 

ΤΑΠ 0000009744 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ-ΚΑΠΟ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 

62 m2 - Ετος 2011 (Μήνας από 10 εως 12) - Δ.Δ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

3,37 

204 10-Μαρ-15 

ΤΑΠ 0000009744 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ-ΚΑΠΟ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 

62 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

13,48 

205 10-Μαρ-15 

Δημ. Τέλος 0000009744 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ-ΚΑΠΟ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 

62 Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

89,28 

206 10-Μαρ-15 

Δημ. Τέλος 0000009744 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ-ΚΑΠΟ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 

62 Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

89,28 

207 10-Μαρ-15 

ΔΤ 0000009744 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ-ΚΑΠΟ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 

62 Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.E. Κερατέας 

22,32 

Συνολικό ποσό διαγραφών 333,97€ 

 

3.  Με την υπ’αρ. πρωτ. 24501/30-12-2019 αίτηση του, ο κος Δερβός Χρήστος του Κωνσταντίνου  

αιτείται την διαγραφή της 3ης Δόσης που αφορά την χρηματική προκαταβολή λόγω επέκτασης Σ.Π. 

στον οικισμό ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ, λόγω μη ολοκλήρωσης των μελετών και επίσης επειδή αυτή η εισφορά 

ήταν προαιρετική! Η υπηρεσία προτείνει ,όπως προκύπτει από Α) την Νο 80/2004 απόφαση Δ.Σ. που 

φαίνεται ότι η καταβολή των δόσεων ήταν προαιρετική και λανθασμένα βεβαιώθηκαν και Β)  το ΦΕΚ 

204/Β/04-02-2004 αριθμ. 5494/παρ. 5 <<Ο οικείος Ο.Τ.Α. πρέπει να ακυρώσει σχετικές βεβαιώσεις 

είσπραξης στην περίπτωση α. Μη τήρησης (18) μηνών της παρούσας και δ. Μη ολοκλήρωσης των 

ανατεθεισών μελετών…>> την διαγραφή της  βεβαιωμένης Γ’ δόσης που αφορά εισφορά λόγω 

επέκτασης Σ.Π. στην περιοχή ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ πλέον προσαυξήσεων.  

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

   ΑΡ.ΒΕΒ           ΗΜ. ΒΕΒ                                ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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23 04-Μαρ-05 
Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Αγ. Μαρίνα (04) 

ΑΡ. ΔΙΚ. 0220 Γ΄ΔΟΣΗ 
140,00 

Συνολικό ποσό διαγραφών 140,00€ 

 

4. Με την υπ’αρ. πρωτ. 1158/22-01-2020 αίτηση της η κ. Κουφιώτη Παγώνα του Ελευθερίου, αιτείται 

την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 2/2007 έως 12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης του 

ακινήτου στις 31/01/2007 σύμφωνα και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ με αρ.παροχής 16410398.  

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 

02/2007 έως 12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης στις 31/01/2007 με Νο παροχής 16410398. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

   ΑΡ.ΒΕΒ             ΗΜ. ΒΕΒ                          ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

117 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:109 TM  

ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989  Τ.K:2007 
108,91 

117 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:109 TM  

ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989  Τ.K:2008 
136,25 

117 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:109 TM  

ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989  Τ.K:2009 
136,25 

118 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:109 TM  

ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989 Τ.A.Π:2007 
16,38 

118 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:109 TM  

ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989 Τ.A.Π:2008 
18,43 

118 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΑΡΚΑΤΙ ΚΤΙΣΜΑ:109 TM  

ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1989 Τ.A.Π:2009 
18,43 

674 09-Αυγ-11 

ΤΑΠ 0000006975 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - Οικ.Τετρ.  - 

Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 109 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

17,11 

675 09-Αυγ-11 

Δημ. Τέλος 0000006975 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΑΡΚΑΤΙ  - 

ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 109 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 

- Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

156,96 

330 02-Μαϊ-13 

Δημ. Τέλος 0000006975 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΜΑΡΚΑΤΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 109 Μ2 

- ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

156,96 

331 02-Μαϊ-13 

Δημ. Τέλος 0000006975 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΜΑΡΚΑΤΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 109 Μ2 

- ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

156,96 
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335 02-Μαϊ-13 

ΤΑΠ 0000006975 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  

- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 109 m2 - Ετος 2011 

- Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

17,11 

336 02-Μαϊ-13 

ΤΑΠ 0000006975 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  

- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 109 m2 - Ετος 2012 

- Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

17,11 

201 10-Μαρ-15 

ΤΑΠ 0000006975 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  

- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 109 m2 - Ετος 2013 

- Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

17,11 

202 10-Μαρ-15 

ΤΑΠ 0000006975 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΡΚΑΤΙ  

- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 109 m2 - Ετος 2014 

- Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

17,11 

205 10-Μαρ-15 

Δημ. Τέλος 0000006975 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΜΑΡΚΑΤΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 109 Μ2 

- ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

156,96 

206 10-Μαρ-15 

Δημ. Τέλος 0000006975 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΜΑΡΚΑΤΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 109 Μ2 

- ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

156,96 

Συνολικό ποσό διαγραφών 1.305,00€ 

 

5. Με την υπ’αρ. πρωτ. 1374/24-01-2020 αίτηση του ο κ. Βατούγιος Ηλίας του Νικολάου , αιτείται 

την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. για τα έτη 2003-2006 διότι το ακίνητο του όπως φαίνεται από 

τις φωτογραφίες, το Ε-2 & το Ε-9 που επισυνάπτει στην αίτηση του είναι ακόμη στο στάδιο των 

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ  & ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΣΙΜΟ.   

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. πλέον προσαυξήσεων για τα έτη 2003-

2006 και την ΕΞΟΦΛΗΣΗ του ΤΑΠ για τα παραπάνω έτη, διότι το ακίνητο είναι ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΣΙΜΟ και 

δεν εμπίπτει στην βεβαίωση Δ.Τ.  

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

   ΑΡ.ΒΕΒ           ΗΜ. ΒΕΒ                              ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                       

340 25-Νοε-08 

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΖΑΣΤΑΝΟ-ΕΝΝΙΑ ΔΙΑΦ 94ΤΜ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ 

1989 ΤΚΦ 2003 92,12 

229 08-Ιουλ-09 

Κτίσμα:94TMΠαλαιότητα:1989 Περιοχή :ΖΑΣΤΑΝΟ-

ΕΝΝΙΑ: Τέλη Καθαριότητας   περιόδου 

:2004/2005/2006 ΔΟΣΗ 1/3 99,01 
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229 08-Ιουλ-09 

Κτίσμα:94TMΠαλαιότητα:1989 Περιοχή: ΖΑΣΤΑΝΟ-

ΕΝΝΙΑ: Τέλη Καθαριότητας   περιόδου: 

2004/2005/2006 ΔΟΣΗ 2/3 99,01 

229 08-Ιουλ-09 

Κτίσμα:94TM Παλαιότητα:1989 Περιοχή: ΖΑΣΤΑΝΟ-

ΕΝΝΙΑ: Τέλη Καθαριότητας   περιόδου: 

2004/2005/2006 ΔΟΣΗ 3/3 99,02 

Συνολικό ποσό διαγραφών 389,16€ 

 

6. Με την υπ’αρ. πρωτ. 1668/29-01-2020 αίτηση της η κ. Ρώμα Σοφία του Κωνσταντίνου, αιτείται 

την διαγραφή των ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ Δ.Τ. & ΤΑΠ από ΔΕΗ για την περίοδο 2011-2013 της παροχής 

00558721 διότι στο ακίνητο διέκοψαν εργασίες το 1994(έντυπο Δ.Ο.Υ.) και είχε παραμείνει στα 

αρχεία της ΔΕΗ το Α.Φ.Μ. της ενοικιάστριας (ΡΩΜΑ ΣΟΦΙΑΣ) με το  όνομα του ιδιοκτήτη ΠΡΙΦΤΗ 

ΘΕΟΦΑΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, με αποτέλεσμα η οφειλή να βεβαιωθεί στο όνομά της και ΟΧΙ στο όνομα 

του κανονικού ιδιοκτήτη.   

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ Δ.Τ.-ΤΑΠ  πλέον 

προσαυξήσεων στο όνομα ΡΩΜΑ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ με Α.ΦΜ. 042098222 και την 

ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ τους στον κανονικό ιδιοκτήτη ΠΡΙΦΤΗ ΘΕΟΦΑΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ.  

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

  ΑΡ.ΒΕΒ             ΗΜ. ΒΕΒ                                  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                       

1098 28-Νοε-14 

ΔΤ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΔΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 

ΑΡ ΠΑΡ 00558721 ΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 9 ΚΕΡΑΤΕΑ 

ΑΠΌ 1/8/2011 Εως 30/1/2013 

122,49 

1099 28-Νοε-14 

ΦΗΧ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΔΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 

2013 ΑΡ ΠΑΡ 00558721 ΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 9 

ΚΕΡΑΤΕΑ ΑΠΌ 1/8/2011 Εως 30/1/2013 

40,83 

1100 28-Νοε-14 

ΤΑΠ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΔΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 

2013 ΑΡ ΠΑΡ 00558721 ΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 9 

ΚΕΡΑΤΕΑ ΑΠΌ 1/8/2011 Εως 30/1/2013 

17,73 

Συνολικό ποσό διαγραφών 181,05€ 

 

7. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 2561/11-02-2020 αίτηση του ο κ. Σόφτσης Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους, 

αιτείται την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ για τα έτη 2003 - 2014 λόγω ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του 

ακινήτου με Ν.4495/17.   

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για τα έτη 

2003-2014 λόγω τακτοποίησης με τον Ν.4495/17. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 
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  ΑΡ.ΒΕΒ          ΗΜ. ΒΕΒ                                     ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ     

340 25-Νοε-08 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΒΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΤΙΣΜΑ:64 ΤΜ 

ΠΑΛΑΙΟΤ:1997 Τ.Κ.Φ.:2003 
62,72 

341 25-Νοε-08 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΒΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΤΙΣΜΑ:64 ΤΜ 

ΠΑΛΑΙΟΤ:1997 Τ.Α.Π.:2003 
11,99 

263 04-Αυγ-09 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΒΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΤΙΣΜΑ :64 ΤΜ 

ΠΑΛΑΙΟΤ:1997 Τ.K:2004 
65,28 

264 04-Αυγ-09 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΒΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΤΙΣΜΑ :64 ΤΜ 

ΠΑΛΑΙΟΤ:1997 T.A.Π: 2004 
11,99 

117 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΒΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΤΙΣΜΑ:64 TM  

ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997  Τ.K:2005 
67,20 

117 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΒΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΤΙΣΜΑ:64 TM  

ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997  Τ.K:2006 
69,76 

117 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΒΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΤΙΣΜΑ:64 TM  

ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997  Τ.K:2007 
69,76 

117 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΒΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΤΙΣΜΑ:64 TM  

ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997  Τ.K:2008 
80,00 

117 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΒΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΤΙΣΜΑ:64 TM  

ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997  Τ.K:2009 
80,00 

118 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΒΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΤΙΣΜΑ:64 TM  

ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997 Τ.A.Π:2005 
11,99 

118 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΒΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΤΙΣΜΑ:64 TM  

ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997 Τ.A.Π:2006 
11,99 

118 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΒΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΤΙΣΜΑ:64 TM  

ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997 Τ.A.Π:2007 
11,99 

118 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΒΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΤΙΣΜΑ:64 TM  

ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997 Τ.A.Π:2008 
12,36 

118 30-Απρ-10 
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΑΒΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΤΙΣΜΑ:64 TM  

ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997 Τ.A.Π:2009 
12,36 

674 09-Αυγ-11 

ΤΑΠ 0000007505 ΚΤΙΣΜΑ - ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ  - Οικ.Τετρ.  

- Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 64 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

11,59 

675 09-Αυγ-11 

Δημ. Τέλος 0000007505 ΚΤΙΣΜΑ - ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ  - 

ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 64 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - 

Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

92,16 
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330 02-Μαϊ-13 

Δημ. Τέλος 0000007505 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 64 

Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

92,16 

331 02-Μαϊ-13 

Δημ. Τέλος 0000007505 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 64 

Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

92,16 

335 02-Μαϊ-13 

ΤΑΠ 0000007505 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 64 

m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

11,59 

336 02-Μαϊ-13 

ΤΑΠ 0000007505 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 64 

m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

11,59 

201 10-Μαρ-15 

ΤΑΠ 0000007505 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 64 

m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

10,82 

202 10-Μαρ-15 

ΤΑΠ 0000007505 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 64 

m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

10,82 

205 10-Μαρ-15 

Δημ. Τέλος 0000007505 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 64 

Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

92,16 

206 10-Μαρ-15 

Δημ. Τέλος 0000007505 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 

ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 64 

Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

92,16 

Συνολικό ποσό διαγραφών 1.096,60€ 

 

8. Με την υπ’αρ. πρωτ. 2843/14-02-2020 αίτηση του ο κ. Μάλαμας Ευστράτιος του Εμμανουήλ, 

αιτείται την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 9/2007 έως 12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης 

του ακινήτου στις 21/09/2007 σύμφωνα και με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ με αρ. παροχής 

16407805.  

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή πλέον προσαυξήσεων των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ από 

09/2007 έως 12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης στις 21/9/2007 με Νο παροχής 16407805. 

Να γίνει διαγραφή ποσού: 

  ΑΡ.ΒΕΒ              ΗΜ. ΒΕΒ                             ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΑ ΚΤΙΣΜΑ: 53 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ: 1988  Τ.K:2007 14,39 
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117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΑ ΚΤΙΣΜΑ: 53 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ: 1988  Τ.K:2008 66,25 

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΑ ΚΤΙΣΜΑ:53 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988  Τ.K:2009 66,25 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΑ ΚΤΙΣΜΑ:53 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988 Τ.A.Π:2007 2,12 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΑ ΚΤΙΣΜΑ:53 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988 Τ.A.Π:2008 8,96 

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΑ ΚΤΙΣΜΑ:53 TM  
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1988 Τ.A.Π:2009 8,96 

674 09-Αυγ-11 
ΤΑΠ 0000007782 ΚΤΙΣΜΑ - ΠΛΑΚΑ  - Οικ.Τετρ.  - 
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 53 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

8,32 

675 09-Αυγ-11 
Δημ. Τέλος 0000007782 ΚΤΙΣΜΑ - ΠΛΑΚΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  
- ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 53 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

76,32 

330 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007782 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΠΛΑΚΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 53 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

76,32 

331 02-Μαϊ-13 
Δημ. Τέλος 0000007782 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΠΛΑΚΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 53 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας 

76,32 

335 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007782 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΛΑΚΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 53 m2 - Ετος 2011 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

8,32 

336 02-Μαϊ-13 
ΤΑΠ 0000007782 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΛΑΚΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 53 m2 - Ετος 2012 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

8,32 

201 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007782 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΛΑΚΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 53 m2 - Ετος 2013 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

8,32 

202 10-Μαρ-15 
ΤΑΠ 0000007782 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΠΛΑΚΑ  - 
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 53 m2 - Ετος 2014 - 
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας 

7,68 

205 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007782 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΠΛΑΚΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 53 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας 

76,32 

206 10-Μαρ-15 
Δημ. Τέλος 0000007782 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - 
ΠΛΑΚΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 53 Μ2 - 
ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας 

76,32 

Συνολικό ποσό διαγραφών 589,49€ 
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης διαγραφής του ποσού 4.367,38 

€ - καθώς και των προσαυξήσεων, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την οριστικοποίηση των 

διαγραφών, ανά υπόχρεο όπως αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω- από τους ανωτέρω χρηματικούς 

καταλόγους σύμφωνα με: 

1. Την αρ. πρωτ. 21868/27-5-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής: ‘’Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 24 του Ν. 4178/2013 και 

στο εδάφιο 51 της Εγκ. 4/2013 (αρ. πρωτ. 66931/3.12.2013), οι αυθαίρετες κατασκευές και 
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αυθαίρετες αλλαγές χρήσης προ της 28.7.2011 που έχουν υπαχθεί στην αναστολή επιβολής 

κυρώσεων των Ν.4014/2011 και 4178/2013, δεν οφείλουν αναδρομικά φόρους και οποιασδήποτε 

μορφής πρόστιμα και τέλη (όπως ύδρευσης, καθαριότητας, αποχετευτικά τέλη, κλπ). Ως χρόνος λήξης 

της αναδρομικής απαλλαγής των αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσης του Ν.4178/2013, 

είναι η ημερομηνία ισχύος του, δηλ. η 8.8.2013, ενώ για τις ολοκληρωμένες υπαγωγές αυθαιρέτων 

στο Ν.4014/2011, δηλαδή που έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίμου, των σχεδίων και των 

δικαιολογητικών, ως χρόνος λήξης της αναδρομικής απαλλαγής είναι η ισχύς του Ν.4014/2011, δηλ. 

η 21.9.2011’’.    

 Οι ως άνω αναφερόμενες καταληκτικές ημερομηνίες ισχύουν και για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων 

κατασκευών για τις οποίες εκδίδεται οικοδομική άδεια νομιμοποίησης, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 

23 των Ν.4014/2011 και Ν.4178/2013 αντίστοιχα. 

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ. 1 περίπτωση δ΄ του Ν. 3463/06, όπου 

ορίζεται ότι γίνεται διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους 

δημοτικών τελών, έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το 

πρόσωπο του φορολογούμενου, καθώς και των προσαυξήσεων, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί 

μέχρι την οριστικοποίηση των διαγραφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ. 3 

περίπτωση γ΄ του Ν. 3463/06, λόγω υπαιτιότητα της υπηρεσίας. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

τροποποιηθεί και ισχύει, 

- τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ. 1 περίπτωση δ΄ του Ν. 3463/06, 

- την αρ. πρωτ. 21868/27-5-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής, 

- τις αιτήσεις των δημοτών και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά, 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 4283/09.03.2020 εισήγηση του Γραφείου Εσόδων της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Τη διαγραφή του ποσού των 4.367,38 ευρώ, καθώς και των σχετικών προσαυξήσεων, όπως αυτές θα 

έχουν διαμορφωθεί μέχρι την οριστικοποίηση των διαγραφών, ανά υπόχρεο, όπως  αναλυτικά 

αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, από τους αντίστοιχους χρηματικούς καταλόγους. 
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. απόφ: 54/2020 

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

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης 1ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου 

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

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

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

κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.  

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

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

εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως 

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

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

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

πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας 

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

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

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

απροόπτου δαπάνης.  

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

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

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

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

προϋπολογισμώ».  

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

των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 

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

παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». 

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

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

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

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

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

να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την 
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προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της 

απόφασης αναμόρφωσης. 

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

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

προϋπολογισμό. 

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

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

ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και 

επιχειρήσεων του δήμου…». 

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

− Την υπ’ αριθμ.103/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’, με την 

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

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

Οικονομικών και Εσωτερικών. 

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

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

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

επικυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. 22/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ με την 

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

οικονομικού έτους 2020, με τις κάτωθι μεταβολές: 

Α. Αύξηση των παρακάτω Κ.Α Εσόδων 

1. Αυξάνεται ο Κ.Α. 0434.003 που αφορά «Έσοδα συνδρομών γυμναστηρίων» κατά 13.000,00 ευρώ. 

2. Αυξάνεται ο Κ.Α. 0524.002 που αφορά «Εισφορές από Ωδείο» κατά 15.000,00 ευρώ. 

3. Αυξάνεται ο Κ.Α. 3219.001 που αφορά «Απαίτηση από ΚΑΕ Λαυρίου Απόφαση Δ.Σ. 116/2019» κατά 

6.512,15 ευρώ,  ποσό το οποίο επαναβεβαιώθηκε λόγω της μη είσπραξης του  από την ΚΑΕ Λαυρίου 

κατά το προηγούμενο έτος. 

4. Αυξάνεται ο Κ.Α. 4131.001 ο οποίος αφορά «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία» 

κατά 86,40 ευρώ. Ο  Κ.Α. εξόδων 00-8231 με το αντίστοιχο ποσό έχει εγγραφεί κατά  τη σύνταξη του 

αρχικού προϋπολογισμού. 

Προκειμένου να αποτυπωθεί το πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο, όπως διαμορφώθηκε κατά τη λήξη 

του έτους 2019 ύψους 58.628,96 ευρώ, πρέπει να μεταβληθούν οι Κ.Α. οι οποίοι αναφέρονται 

παρακάτω. 

5. Αυξάνεται ο Κ.Α. 5111 που αφορά «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 

κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 12.620,42 ευρώ. 
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6. Αυξάνεται ο Κ.Α. 5123 που αφορά «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την 

κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» κατά 17,26 ευρώ (υπόλοιπο από την Επιχορήγηση της Γ.Γ.Α. του 

προγράμματος ‘’Άθληση για όλους’’) 

7. Αυξάνεται ο Κ.Α. 5129 που αφορά «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την 

κάλυψη εν γένει  δαπανών» κατά 60,76 ευρώ. 

 

Β. Μείωση των παρακάτω Κ.Α. Εσόδων: 

1. Μειώνεται ο Κ.Α. 5119 που αφορά «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 

κάλυψη εν γένει δαπανών του  δήμου» κατά 42.194,90 ευρώ. 

 

Γ. Αύξηση των παρακάτω Κ.Α Εξόδων: 

1. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6273 που αφορά «Φωτισμό και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για 

δικές του υπηρεσίες» κατά 1.500,00 ευρώ, προκειμένου να καλύπτεται η κατανάλωση ηλεκτρικού 

ρεύματος των μισθωμένων ακινήτων του Ν.Π.Δ.Δ.. 

2. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-8115 που αφορά «Διάφορα Έξοδα» κατά 106.495,44 ευρώ, ώστε να καλυφθούν 

οι υποχρεώσεις οι οποίες παρέμειναν ανεξόφλητες κατά το προηγούμενο έτος.  

 

Δ. Μείωση των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων: 

1. Μειώνεται ο Κ.Α.00-6073 που αφορά «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 

συνέδρια και σεμινάρια» κατά 2.000,00 ευρώ. 

2. Μειώνεται ο Κ.Α.15-6012 που αφορά «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» κατά 1.500,00 ευρώ. 

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

35.911,61 ευρώ, διότι δε θα απασχοληθεί προσωπικό (γυμναστές) για το πρόγραμμα άθλησης για 

όλους. 

4. Μειώνεται ο Κ.Α. 15-6054.001 που αφορά «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» κατά 

8.909,62 ευρώ. 

5. Μειώνεται ο Κ.Α. 15-6117.009 που αφορά «Αμοιβή καλλιτεχνικού Δ/ντη Ωδείου» κατά 5.000,00 

ευρώ. 

6. Μειώνεται ο Κ.Α. 15-6117.002 που αφορά «Αμοιβές για συμβάσεις έργου γυμναστών» κατά 

3.000,00 ευρώ. 

7. Μειώνεται ο Κ.Α. 15-6232.001 που αφορά  «Μισθώματα κτιρίων» κατά 4.040,40 ευρώ γιατί η 

παράταση της μίσθωσης του ακινήτου που προσφέρεται για αθλητικές δραστηριότητες στην 

Κερατέα, θα ισχύσει έως 30.06.2020. 

8. Μειώνεται ο Κ.Α 15-6261.005 που αφορά «Συντήρηση επισκευή κτιρίων αθλητικών 

εγκαταστάσεων» κατά 2.400,00 ευρώ. 
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9. Μειώνεται ο Κ.Α. 15-6262.001 που αφορά «Συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων» κατά 

8.000,00 ευρώ. 

10. Μειώνεται  ο Κ.Α. 15-6265.001 που αφορά «Συντήρηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού» κατά 

2.000,00 ευρώ. 

11. Μειώνεται  ο Κ.Α. 15-6413 που αφορά « Μεταφορές προσώπων» κατά 5.000,00 ευρώ. 

12. Μειώνεται ο Κ.Α. 15-6414 που αφορά «Μεταφορές εν γένει» κατά 1.000,00 ευρώ. 

13. Μειώνεται ο Κ.Α. 15-6471.001 που αφορά «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» κατά 8.000,00 

ευρώ. 

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

Φεστιβάλ ΘΟΡΙΚΙΑ κλπ» κατά 3.000,00 ευρώ. 

15. Μειώνεται ο Κ.Α.15-6699.001 που αφορά «Προμήθεια αθλητικού υλικού» κατά 3.000,00 ευρώ. 

16. Μειώνεται ο Κ.Α. 15-7135.004 που αφορά «Προμήθεια πλαστικού χλοοτάπητα» κατά 1.000,00 

ευρώ. 

17. Μειώνεται ο Κ.Α. 15-7135.007 που αφορά «Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικής Βιβλιοθήκης» κατά 

3.500,00 ευρώ. 

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

Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’, μειώνεται κατά 5.631,72 ευρώ και διαμορφώνεται στο ποσό των 5.329,64 ευρώ. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και ισχύει 

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

− την υπ’ αριθμ. 22/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

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

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

 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 10.961,36 

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

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 

 1 0434.003 Έσοδα συνδρομών γυμναστηρίων 13.000,00 0,00 

 2 0524.002 Εισφορές από Ωδείο 15.000,00 0,00 

 3 3219.001 Απαίτηση από ΚΑΕ Λαυρίου Απόφαση ΔΣ  6.512,15 0,00 
 116/2019 
 4 4131.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και  86,40 0,00 
 ταμεία 
 5 5111. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά  12.620,42 0,00 
 έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων  
 παρελθόντων ετών 
 6 5123. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα  17,26 0,00 
 έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. 
 7 5129. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα  60,76 0,00 
 έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του  
 δήμου. 
 47.296,99 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 

 8 5119. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά  -42.194,90 0,00 
 έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του  
 δήμου. 
 -42.194,90 
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 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 9 0,00 15-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές  1.500,00 
 τους υπηρεσίες 
 

 10 0,00 15-8115. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 106.495,44 

 107.995,44 

 4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 11 0,00 00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε  -2.000,00 
 συνέδρια και σεμινάρια 
 12 0,00 15-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες  -1.500,00 
 ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 13 0,00 15-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού -35.911,61 

 14 0,00 15-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού -8.909,62 

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

 16 0,00 15-6117.012 Αμοιβές για συμβάσεις έργου γυμναστών -3.000,00 

 17 0,00 15-6232.001 Μισθώματα κτηρίων -4.040,40 

 18 0,00 15-6261.005 Συντήρηση επισκευή κτιρίων αθλητικών εγκαταστάσεων -2.400,00 

 19 0,00 15-6262.001 Συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων -8.000,00 

 20 0,00 15-6265.001 Συντήρηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού -2.000,00 

 21 0,00 15-6413. Μεταφορές προσώπων -5.000,00 

 22 0,00 15-6414. Μεταφορές εν γένει -1.000,00 

 23 0,00 15-6471.001 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων -8.000,00 

 24 0,00 15-6471.008 Αμοιβή ερμηνευτών για Πολιτιστικές εκδηλώσεις- Φεστιβάλ  -3.000,00 
 ΘΟΡΙΚΙΑ κ.λ.π 
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 25 0,00 15-6699.001 Προμήθεια αθλητικού υλικού -3.000,00 

 26 0,00 15-7135.004 Προμήθεια πλαστικού χλοοτάπητα -1.000,00 

 27 0,00 15-7135.007 Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικής Βιβλιοθήκης -3.500,00 

 5 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

 28 0,00   -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -5.631,72 

 -5.631,72 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  5.102,09 5.102,09 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 5.329,64 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  10.961,36 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 47.296,99 

  ΕΣΟΔΑ (-) : -42.194,90 

  ΕΞΟΔΑ (+) : 107.995,44 

  ΕΞΟΔΑ (-) : -97.261,63 

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -5.631,72 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 5.329,64 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
 

Το αποθεματικό, μετά την τρέχουσα αναμόρφωση, διαμορφώνεται  στο ποσό των 5.329,64 ευρώ. 
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων του 4ου τριμήνου 

2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής  

Αρ. Απόφ.: 55/2020 

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

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

τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων του 4ου τριμήνου 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ του Δήμου 

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

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

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

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

προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων 

του δήμου…». 

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

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

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

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

και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.» 

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

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

δημοσίου δικαίου.  

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

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

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

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

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

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

ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-236-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-44-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-44-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-240-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bc/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-234-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-234-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-236-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-234-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85/
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Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, 

διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των 

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

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

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

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

σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε 

καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται 

εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που 

αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 

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

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

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

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

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

του ν. 3852/2010. 

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

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

Εσωτερικών.» 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 

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

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

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

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

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

τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται 

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

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

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

υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’ αριθμ.13/2020 απόφασή του σχετικά με την έκθεση 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2019 του Νομικού Προσώπου. 

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ’ τριμήνου έτους 2019 εμφανίζονται στον 

πίνακα 1. 
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Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Δ’ τριμήνου έτους 2019 εμφανίζονται στον 

πίνακα 2. 

Τα στοιχεία ισολογισμού Δ’ τριμήνου έτους 2019 εμφανίζονται στον πίνακα 3. 

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση: 

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

2019 και λαμβάνοντας υπόψη:  

α) τις διατάξεις του Ν. 4270/14 σύμφωνα με τις οποίες στον προϋπολογισμό πρέπει να εγγράφονται 

έσοδα σύμφωνα με τις πραγματικές αποδόσεις τους και τις εκτιμήσεις ως προς την είσπραξη των 

εσόδων για την εναπομένουσα περίοδο 

β) τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 7261/13 (ΦΕΚ 450 Β/26-2-2013) κοινής απόφασης των 

Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την 

παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του 

Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013», όπως αυτές 

ισχύουν 

κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε τα κάτωθι: 

Ως προς το σκέλος των εσόδων: 

• Κατά το Δ’ τρίμηνο υλοποιήθηκε (βεβαιώθηκε) ποσοστό 81,22% επί του προϋπολογισμού εσόδων 

του Ν.Π.Δ.Δ., μη συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου και των κρατήσεων 

(1.090.340,36 € προς 1.342.404,00 €) ή 82,12% επί του προϋπολογισμού εσόδων, 

συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου και των κρατήσεων.  

• Ο στόχος που είχε τεθεί με την υπ’ αριθμ. 224/2018 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου 

για το Δ’ τρίμηνο του 2019 ήταν οι συνολικές εισπράξεις των εσόδων να ανέλθουν στο ύψος των 

1.913.388,00 € και οι εισπράξεις των εσόδων των υπο-ομάδων εσοδών των γραμμών 2,3,4 & 5  

του πίνακα στοχοθεσίας να ανέλθουν στο ύψος των  1.621.252,00 €. Βάσει του πίνακα εκτέλεσης 

του προϋπολογισμού εσόδων οι συνολικές εισπράξεις του Κέφαλου κατά το 4ο τρίμηνο ανήλθαν 

σε ποσό 1.775.519,41 € και οι εισπράξεις των υπο – ομάδων εσοδών των γραμμών 2,3,4 & 5  του 

πίνακα στοχοθεσίας στο ύψος των   1.472.258,65 €. 

Ως προς το σκέλος των δαπανών: 

• Κατά το Δ’ τρίμηνο υλοποιήθηκε (τιμολογήθηκε) ποσοστό 78,63% επί του προυπολογισμού 

δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ., μη συμπεριλαμβανομένου των ομάδων 8 και 9 (Π.Ο.Ε., αποδόσεις, 

προβλέψεις μη είσπραξης και αποθεματικό) (1.284.524,07 € προς   1.633.619,10 €) ή 81,40 % επί 

του συνολικού προϋπολογισμού των δαπανών.   

Ως προς τα στοιχεία Ισολογισμού: 

Παρατηρείται μία μικρή αύξηση της ρευστότητας του Οργανισμού καθώς τα χρηματικά διαθέσιμα του 

ΚΕΦΑΛΟΥ αυξήθηκαν μέσα στο 4ο τρίμηνο του 2019 κατά 15.653,45 € ενώ οι υποχρεώσεις του 

Οργανισμού αυξήθηκαν την ίδια περίοδο κατά 1.227,43 €.  
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Συνοψίζοντας, η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. κρίνεται ως καλή, γεγονός που 

αντικατοπτρίζεται και στα στοιχεία Ισολογισμού της ανωτέρω περιόδου.»    

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

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

έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών» 

− Την αριθμ.13/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου 

Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει την έκθεση εξόδων – εσόδων Δ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ 

Δήμου Λαυρεωτικής, ως κατωτέρω:
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/12/2019 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 
1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 624.664,54 € 492.791,36 € 78,89% 490.036,36 € 78,45% 99,44% 
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια -   € -   €  -   €   
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 6.000,00 € 1.645,86 € 27,43% 1.645,86 € 27,43% 100,00% 
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα -   € -   €  -   €   
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών -   € -   €  -   €   
5 Φόροι και εισφορές 33.164,54 € 41.145,50 € 124,06% 38.390,50 € 115,76% 93,30% 
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις -   € -   €  -   €   
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 585.500,00 € 450.000,00 € 76,86% 450.000,00 € 76,86% 100,00% 
1 Εκτακτα έσοδα 712.479,46 € 594.741,50 € 83,47% 594.741,50 € 83,47% 100,00% 
11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας -   € -   €  -   €   
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 569.937,46 € 570.313,50 € 100,07% 570.313,50 € 100,07% 100,00% 
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 142.042,00 € 24.428,00 € 17,20% 24.428,00 € 17,20% 100,00% 
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 500,00 € -   € 0,00% -   € 0,00%  
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα -   € -   €  -   €   
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα -   € -   €  -   €   
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών -   € -   €  -   €   
21 Τακτικά έσοδα -   € -   €  -   €   
22 Έκτακτα έσοδα -   € -   €  -   €   
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 5.260,00 € 2.807,50 € 53,37% 2.725,00 € 51,81% 97,06% 
31 Εισπράξεις από δάνεια -   € -   €  -   €   
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 5.260,00 € 2.807,50 € 53,37% 2.725,00 € 51,81% 97,06% 
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 426.485,00 € 396.813,15 € 93,04% 384.755,79 € 90,22% 96,96% 
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 421.685,00 € 392.741,30 € 93,14% 380.683,94 € 90,28% 96,93% 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 4.800,00 € 4.071,85 € 84,83% 4.071,85 € 84,83% 100,00% 
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ -   € -   €  -   €   
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 303.260,76 € 303.260,76 € 100,00% 303.260,76 € 100,00%  
Σύνολα εσόδων 2.072.149,76 € 1.790.414,27 € 86,40% 1.775.519,41 € 85,68% 99,17% 
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/12/2019 

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

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 
6 Έξοδα 1.450.705,27 € 1.196.599,26 € 82,48% 1.226.276,78 € 84,53% 1.196.599,26 € 1.196.599,26 € 82,48% 97,58% 
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 992.068,21 € 946.802,56 € 95,44% 946.908,16 € 95,45% 946.802,56 € 946.802,56 € 95,44% 99,99% 
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 71.085,34 € 36.159,97 € 50,87% 52.388,97 € 73,70% 36.159,97 € 36.159,97 € 50,87% 69,02% 
62 Παροχές τρίτων 90.951,88 € 32.433,41 € 35,66% 37.560,31 € 41,30% 32.433,41 € 32.433,41 € 35,66% 86,35% 
63 Φόροι - τέλη 2.400,00 € 423,06 € 17,63% 423,06 € 17,63% 423,06 € 423,06 € 17,63% 100,00% 
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 184.675,54 € 122.753,08 € 66,47% 129.811,56 € 70,29% 122.753,08 € 122.753,08 € 66,47% 94,56% 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας 
πίστεως 800,00 € 307,95 € 38,49% 382,77 € 47,85% 307,95 € 307,95 € 38,49% 80,45% 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 107.724,30 € 57.719,23 € 53,58% 58.801,95 € 54,59% 57.719,23 € 57.719,23 € 53,58% 98,16% 
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους -   € -   €  -   €  -   € -   €   

68 Λοιπά Έξοδα 1.000,00 € -   € 0,00% -   € 0,00% -   € -   € 0,00%  

7 Επενδύσεις 182.913,83 € 52.419,29 € 28,66% 58.247,29 € 31,84% 52.419,29 € 52.419,29 € 28,66% 89,99% 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων 182.913,83 € 52.419,29 € 28,66% 58.247,29 € 31,84% 52.419,29 € 52.419,29 € 28,66% 89,99% 

73 Έργα -   € -   €  -   €  -   € -   €   

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ -   € -   €  -   €  -   € -   €   

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε 
επιχειρήσεις) -   € -   €  -   €  -   € -   €   

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 437.282,78 € 397.405,01 € 90,88% 402.123,29 € 91,96% 397.405,01 € 397.405,01 € 90,88% 98,83% 
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 5.934,46 € 5.934,46 € 100,00% 5.934,46 € 100,00% 5.934,46 € 5.934,46 € 100,00% 100,00% 
82 Αποδόσεις 426.485,00 € 391.470,55 € 91,79% 396.188,83 € 92,90% 391.470,55 € 391.470,55 € 91,79% 98,81% 

83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε. -   € -   €  -   €  -   € -   €   

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 4.863,32 € -   € 0,00% -   € 0,00% -   € -   € 0,00%  

9 Αποθεματικό 1.247,88 €         

Σύνολα δαπανών 2.072.149,76 € 1.646.423,56 € 79,45% 1.686.647,36 € 81,40% 1.646.423,56 € 1.646.423,56 € 79,45% 97,62% 
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

 
τέλος 

Προηγούμενου 
έτους 31-12-2017 

Προηγούμενο 
τρίμηνο 1/1-

30/9/18 
4ο Τρίμηνο 2019 

Μεταβολή 

% 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.544,05 € 3.918,08 € 4.259,42 € 108,71% 
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 736,55 € 901,92 € 901,92 € 100,00% 
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο -   € -   € -   €  
3. Λοιπές απαιτήσεις 2.807,50 € 3.016,16 € 3.357,50 € 111,32% 
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 303.458,33 € 112.923,30 € 128.576,75 € 113,86% 
1. Ταμείο -   € -   € -   €  
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 303.458,33 € 112.923,30 € 128.576,75 € 113,86% 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 104.426,99 € -   € -   €  
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων -   € -   € -   €  
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 104.426,99 € -   € -   €  
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού -   € -   € -   €  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ -   € -   € -   €  
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες -   € -   € -   €  
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες -   € -   € -   €  
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30.458,42 € 50.060,53 € 51.287,96 € 102,45% 
1. Προμηθευτές 5.962,77 € 37.687,52 € 35.325,77 € 93,73% 
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 11.369,73 € 1.277,78 € 4.735,11 € 370,57% 
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 11.198,14 € 10.551,43 € 10.551,43 € 100,00% 
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.927,78 € 543,80 € 675,65 € 124,25% 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 51.755,59 € -   € -   €  
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων -   € -   € -   €  
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 51.755,59 € -   € -   €  
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού -   € -   € -   €  
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Φεβρουαρίου 

2020 

Αρ. Απόφ.: 56/2020 

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 Φεβρουαρίου 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: 4343/09.03.2020 πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης 

μηνός Φεβρουαρίου 2020. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

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

− το υπ’ αριθμ. πρωτ: 4343/09.03.2020 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 Φεβρουαρίου 2020, το οποίο έχει ως 

κατωτέρω: 

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου: 
 

Υπόλοιπο της 31/01/2020 στις τράπεζες και στο ταμείο: 1.024.171,02 € 

Πλέον εισπράξεις Φεβρουαρίου: 824.675,07 € 

Μείον πληρωμές Φεβρουαρίου: -551.371,61 € 

Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 29/02/2020): 1.297.474,48 € 

 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 31 από 74 
 

Σύμφωνα με τα extrait των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του Δήμου 
σε λογαριασμούς όψεως την 29/02/2020 ανήλθε στο ποσό των 1.279.643,58 €. 
 
Αναλυτικά:  

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/540046-57 300.159,99 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/540073-20 41.727,01 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/535309-26 36.030,39 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003147-05 34.589,54 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/004247-10 32.967,90 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003906-30 131,03 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003352-96 0,52 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003353-79 14,28 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003354-52 5,35 € 
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003355-36 2,79 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 433.00.2001.000035 71.942,84 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 433.00.2001.000086 606.538,45 € 
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 802.002.203.000.330 13.945,27 € 

Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.40.0200036773 11.610,41 € 
Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0040.60.0200661421 0,00 € 
Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.47.0200048045 22,61 € 

Τράπεζα της Ελλάδος Αρ. Λογ. 703105500005850 129.282,40 € 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων GR 5509700011330801740000900 672,80 € 

Σύνολα: 1.279.643,58 € 
 
Πλέον των ανωτέρω: 

1. στην ταμιακή υπηρεσία του δήμου υπήρχε σε μετρητά το ποσό των 1.830,90 € 
2. στα χέρια των υπολόγων των παγίων προκαταβολών υπάρχει σε λογαριασμούς ειδικού 

σκοπού, το ποσό των 16.000,00 € 
 
Αθροιστικά, τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο του Δήμου και στην τράπεζα ανέρχονταν σε 
1.297.474,48 € 
 
Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 1.282.463,36 € και 
διαμορφώνεται ως ακολούθως: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΑ 
ΤΑΚΤΙΚΑ 574.371,32 € 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 0,35 € 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 708.091,69 € 

ΣΥΝΟΛΑ 1.282.463,36 € 
 
Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους 15.011,12 € 
αναλύεται ως ακολούθως: 
 

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

2. Μείον (-) 0,30 € : που αφορά την υπ' αριθμ. Α 5378/19-10-2018 απόδειξη είσπραξης η 
οποία φέρει το ύψος των 414,40 € ενώ η αντίστοιχη είσπραξή της στον υπ' αριθμ. 
2001000035 τραπεζικό λογαριασμό στις 18/10/2018 φέρει το ύψος των 414,10 € 
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3. Πλέον (+) 0,01 € : που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στην αποπληρωμή της 22ης δόσης του 
χρεολυσίου και των τόκων του δανείου για την εκτέλεση έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» η οποία 
πραγματοποιήθηκε από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000035 τραπεζικό λογαριασμό στις 
31/10/2018 κατά 39.308,10 €, και τα υπ’ αριθμ. Β 1735 & 1736/19-11-2018 σχετικά 
χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους 39.308,11 €. 

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

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

6. Μείον (-) 0,76 € : που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε στις 21/02/2020 από 
τον υπ’ αριθμ. 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από την ενεργειακή 
επιχείρηση «E. TR. A.E  - WE EN» για την οποία εκκρεμεί η έκδοση του σχετικού 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής. 

7. Μείον (-) 28,89 € : που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε στις 24/02/2020 από 
τον υπ’ αριθμ. 54004657 τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα από την ενεργειακή 
επιχείρηση «VOLTERRA ΑΕ» για την οποία εκκρεμεί η έκδοση του σχετικού χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής. 

8. Πλέον (+) 595,26 € : που αφορά επιστροφή χρημάτων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών 
στις 27/02/2020 στον υπ’ αριθμ. 433.00.2001.000086 τραπεζικό λογαριασμό. 
Συγκεκριμένα, αφορά τη διατροφή της κυρίας Κ.Κ. μηνός Φεβρουαρίου, 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 Φεβρουαρίου. 

9. Πλέον (+) 75,29 €: που αφορά είσπραξη στις 28/02/2020 στον υπ’ αριθμ. 
GR1401404330433002001000035 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «0000007023 
Λ. Ε.», η οποία τακτοποιήθηκε με σχετικό γραμμάτιο είσπραξης τον Μάρτιο 2020. 

10. Πλέον (+) 34,00 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 27/02/2020 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». 

11. Πλέον (+) 3,50 €: που αφορά είσπραξη στις 14/02/2020 στον υπ’ αριθμ. 
0026.0424.40.0200036773 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «POI F M 
DIAKANONISMOS», η οποία τακτοποιήθηκε με σχετικό γραμμάτιο είσπραξης τον Μάρτιο 
2020. 

12. Μείον (-) 1.026,33 €: που αφορούν το υπ’ αριθμ. Α 172/28-02-2020 ισόποσο γραμμάτιο 
είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως 
δεν έχουν αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Φεβρουάριο. 

13. Μείον (-) 599,95 €: που αφορούν το υπ’ αριθμόν Α 176/28-02-2020 ισόποσο γραμμάτιο 
είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως 
δεν έχουν αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Φεβρουάριο. 
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14. Πλέον (+) 16.000,00 €: που αφορούν τα χρήματα που βρίσκονται στα χέρια των υπολόγων 
των παγίων προκαταβολών. 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 1.000,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6733 του 

δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020, για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε δημότη 

του Δήμου Λαυρεωτικής λόγω προβλήματος υγείας 

Αρ. Απόφ.: 57/2020 

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 δαπάνης 

(εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 1.000,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6733 του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 

2020, για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε δημότη του Δήμου Λαυρεωτικής λόγω 

προβλήματος υγείας» 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. 32/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής περί χορήγησης 

χρηματικού βοηθήματος σε δημότη λόγω προβλημάτων υγείας 

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 1.000,00 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 χρηματικού βοηθήματος στον Χ.Ε.Ι., για τον οποίο πληρούνται οι 

προϋποθέσεις για παροχή έκτακτης οικονομικής βοήθειας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.32/2020 

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

παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 

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

− Την υπ’ αριθμ.32/2020 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 1.000,00 ευρώ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 00-6733 

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

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020, για την παροχή χρηματικού βοηθήματος στον Χ.Ε.Ι., δημότη 

του Δήμου Λαυρεωτικής, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας. 

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: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

Αρ. Απόφ.: 58/2020 

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 

δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου», έθεσε υπόψη των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 4082/05.03.2020 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου όπου 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 στο συνημμένο πίνακα». 

Η Οικονομική Επιτροπή 

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), 
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− 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 αριθμ. πρωτ: 4082/05.03.2020 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 

Κωνσταντίνου 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 όλες τις δαπάνες, που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας 

Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής, συνολικού ποσού 1.984,00 ευρώ, όπως αναλυτικά 

παρατίθενται κατωτέρω: 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου ‘’επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 

και αύλειων χώρων’’ – κατακύρωση Αναδόχου 

Αρ. Απόφ.: 59/2020 

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 του 

πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου 

‘’επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων’’ – κατακύρωσης Αναδόχου», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  

1. Την υπ΄αριθμ.106/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής περί αποδοχής της 

συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ & 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 
 ΕΞΟΔΩΝ  

1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. & 
ΣΙΑ Ε.Ε. 545 / 28-02-2020 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

496,00 30-6262.018 

2 ΜΑΝΚΑ ST. THEODHOR 40 / 28-02-2020 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΤΙΣΙΜΟ ΣΕ 
ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΥΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΓΩ 
ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΠΟ 
ΒΡΟΧΕΣ 

496,00 45-6261.003 

3 ΜΑΝΚΑ ST. THEODHOR 41 / 28-02-2020 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΛΑΡΙΩΝ ΣΕ ΑΛΣΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

496,00 30-6262.018 

4 ΜΑΝΚΑ ST. THEODHOR 42/ 28-02-2020 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΤΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

496,00 30-6262.018 

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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2. Την υπ’  αρ. 58332/23.10.2018  απόφαση ένταξης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ KAI ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» με προϋπολογισμό 

ένταξης 117.100,00 € 

3. Την υπ’ αρ. 162/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ KAI 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ KAI ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ» προϋπολογισμού 243.212,74 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

4. Την αριθμ. πρωτ: 22556/05.12.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

5. Την υπ’ αριθμ. 241/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 

έγινε η έγκριση της υπ’ αριθμ.162/2019 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

6. Την αριθμ.Α-1165/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που εκδόθηκε για το σκοπό αυτό 

στον ΚΑ δαπανών 64-7331.001 

7. Την υπ’ αριθμ. 1072/2019 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης για την εκτέλεση του έργου «επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων 

χώρων» 

8. Την υπ’ αριθμ. 1079/2019 Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας,  

9. Την υπ’ αριθμ.9/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίσθηκε: (α) η 

έγκριση του από 14.01.2020 πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου του έργου «επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου 

Λαυρεωτικής» και (β) η ανάθεση της σύμβασης του ανωτέρω έργου στο μειοδότη Οικονομικό Φορέα 

‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ’’, με συνολική οικονομική προσφορά  161.324,55  € [πλέον ΦΠΑ 24%] και μέση 

έκπτωση Εμ=  17,75 % 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι με το 

υπ’ αριθμ. πρωτ: 4241/06.03.2020 έγγραφό της, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών απέστειλε προς 

έγκριση το πρακτικό Νο2 σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των αποδεικτικών 

εγγράφων νομιμοποίησης που κατατέθηκαν από τον προσωρινό Ανάδοχο ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’ και 

το οποίο έχει ως ακολούθως: 

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ [Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.] 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

Α.Μ. 162/19___α/α ΕΣΗΔΗΣ 86985 

Οι παρακάτω υπογράφοντες: 

1. Στέργιος Φάτσης [Πρόεδρος] 
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2. Μαριάννα Αντωνιάδου[Μέλος] 

3. Θεόδωρος Βιάδης [Μέλος] 

που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού [Ε.Δ.], του έργου: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

Προϋπολογισμού 196.139,31 [πλέον ΦΠΑ 24%], που συγκροτήθηκε: 

• Με την 250/19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικης 

• Με την mimed-5096-eba-2019-12-23-10:30 ταυτότητα κλήρωσης μεταξύ του ΜΗΜΕΔ [Μητρώο 

Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων , Μελετών, Τεχνικών και 

Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών], 

Η Ε.Δ. ολοκλήρωσε την σύνταξη  και έκδοση του πρακτικού  1 και εισηγήθηκε  στην Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Λαυρεωτικής την ανάθεση της σύμβασης  στον μειοδότη, καθώς το κριτήριο ανάθεσης είναι  

η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή δηλαδή στην: 

«ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με συνολική οικονομική προσφορά  161.324,55  € [πλέον ΦΠΑ 24%] και μέση 

έκπτωση Εμ=17,75 % 

Εκδόθηκε η 9/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες 

μέσω της πλατφόρμας της «Επικοινωνίας»  του Συστήματος. 

Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος υποβολής των ενστάσεων, κλήθηκε ο προσωρινός 

ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 

του Διαγωνισμού, με το 2591/11-02-2020 έγγραφο. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε τα 

δικαιολογητικά  στην πλατφόρμα «Επικοινωνία» του Συστήματος και στο πρωτόκολλο του Δήμου με 

Α.Π. 3456/24-02-2020 

Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών για να διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ. του άρθρου 79§4 του Ν4412/16 και του άρθρου 4.2 της 

Διακήρυξης  

Υποβλήθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Άρθρο διακήρυξης Περιγραφή 

22.Α1 Ποινικά Μητρώα για τα μέλη του ΔΣ 

22.Α2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

22.Α2α Υ.Δ ΣΕΠΕ 

22.Α4 Υ.Δ. για τις λοιπές περιπτώσεις του άρθρου22 

22.Β και 22Γ ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΕΠ/ Βεβαιώσεις 

22.Δ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ 
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22.Ε Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Από τον παραπάνω έλεγχο προέκυψε ότι δύναται να κατακυρωθεί η σύμβαση στην εταιρεία  «ΥΡΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε», με προσφερόμενη Μέση Έκπτωση  17,75%. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Με βάση όλα τα ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης  κατασκευής του 

έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», Αρ. Μελ.162/2019 στην  εταιρεία  «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε», με προσφερόμενη Μέση 

Έκπτωση 17,75 %. 

Το παρόν πρακτικό συντάσσεται σε τέσσερα [4] αντίγραφα. 

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, 

− τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

− την υπ’ αριθμ. 1072/2019 διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

− την υπ’ αριθμ.9/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το με ημερομηνία 04.03.2020 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

− κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

Α. Την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών – αποδεικτικών μέσων που κατατέθηκαν από τον προσωρινό Ανάδοχο “ΥΡΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ", στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την αριθμ. 1072/2019 απόφαση 

Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την επιλογή αναδόχου του έργου «επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Λαυρεωτικής». 

Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα: Εταιρεία 

«ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», με προσφερόμενη Μέση Έκπτωση  17,75%. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού πέντε (5) ατόμων για περίοδο 4 μηνών με 

αποκλειστική ενασχόληση ως πλήρωμα απορριμματοφόρου καθαριότητας λόγω έκτακτων 

αναγκών εξ’ αιτίας του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με τις διατάξεις ΠΝΠ 64/Α΄/14.03.2020 ΦΕΚ 

Αρ. Απόφ.: 60/2020 
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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 «πρόσληψης προσωπικού πέντε 

(5) ατόμων για περίοδο 4 μηνών με αποκλειστική ενασχόληση ως πλήρωμα απορριμματοφόρου 

καθαριότητας λόγω έκτακτων αναγκών εξ’ αιτίας του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με τις διατάξεις 

ΠΝΠ 64/Α΄/14.03.2020 ΦΕΚ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 

πρωτ: 5310/27.03.2020 εισήγηση του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας της 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 24 παρ.2  του ΠΝΠ 64/Α΄/14-03-2020 ΦΕΚ.: 

 «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς 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, οι 

συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 

του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) 

και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως 

τέσσερις (4) μήνες. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της 

οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν 

επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό 

συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του» . 

 2. Η πρόσληψη του προσωπικού της ανωτέρω παραγράφου δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης 

της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.» 

 3.   Στο άρθρο 21 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Λαυρεωτικής προβλέπονται ογδόντα πέντε  (85) θέσεις 

προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι στην πλειοψηφία τους  κενές.     

 4. Το ποσό θα εγγραφεί με αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, 

που θα γίνει στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής. 

     Με βάση  τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 29/2020 Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά». 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με την υπ’ 

αριθμ.29/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόσληψη 

προσωπικού πέντε (5) ατόμων για περίοδο 4 μηνών με αποκλειστική ενασχόληση ως πλήρωμα 

απορριμματοφόρου καθαριότητας λόγω έκτακτων αναγκών εξ’ αιτίας του κορωνοϊού COVID-19 

σύμφωνα με τις διατάξεις ΠΝΠ 64/Α΄/14.03.2020 ΦΕΚ.  

Με το άρθρο 37 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 
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κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δημόσιας διοίκησης’’, τροποποιήθηκε το 24 άρθρο της από 14.3.2020 ΠΝΠ ως εξής: 

α. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι κατά το προηγούμενο 

εδάφιο συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που 

προβλέπονται στην παρ.1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143) και της περ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), 

καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 

του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).». β. Στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για το προσωπικό 

της παρούσας δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

55).». 

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.03.2020 ‘’Επιπρόσθετα 

επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού’’: 

«….Επισημαίνεται ότι με το άρθρο εικοστό έκτο της από 14-3-2020 ΠΝΠ προβλέπεται ότι εφόσον 

εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και 

πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος 

της από 14/3/2020 ΠΝΠ, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής 

διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των 

κτηρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, η χρονική διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. 

Δεδομένης της υποχρέωσης της προστασίας της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζομένων, 

ιδιαιτέρως δε την τρέχουσα κρίσιμη περίοδο, καλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την σχολαστική 

τήρηση των ανωτέρω ιδίως σε ό,τι αφορά την καθαριότητα και την απολύμανση των κτηρίων όπου 

στεγάζονται οι δημόσιες υπηρεσίες με ιδιαίτερη έμφαση στους κοινόχρηστους χώρους (ιδίως 

τουαλέτες, χώροι υποδοχής και αναμονής κοινού) και για την αμελλητί μέριμνα για αποκομιδή των 

απορριμάτων….» 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η δαπάνη για 

τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων ανέρχεται συνολικά σε ποσό 23.620,00 ευρώ, το οποίο θα 

αποτυπωθεί στους ΚΑ:  

20-6041.001 «τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού», ποσό 18.600,00 ευρώ 

20-6054.001 «εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ», ποσό 5.020,00 ευρώ 

με αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, που θα γίνει στην πρώτη, 

μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής. Οι σχετικές Αποφάσεις 

Ανάληψης Υποχρέωσης θα εκδοθούν μετά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την 

εξασφάλιση της αναγκαίας πίστωσης. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/331631/
https://dimosnet.gr/blog/laws/331631/
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Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της αναγκαιότητας του θέματος καλείται η Οικονομική 

Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού πέντε (5) ατόμων για περίοδο 4 

μηνών με αποκλειστική ενασχόληση ως πλήρωμα απορριμματοφόρου καθαριότητας λόγω έκτακτων 

αναγκών εξ’ αιτίας του κορωνοϊού COVID-19. 

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 158 του Ν.3463/2006, 

− την ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’): Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

− την ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’): Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 

διοίκησης, 

− την αριθμ. πρωτ: 5310/27.03.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

Α. Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού πέντε (5) ατόμων για περίοδο 4 μηνών με αποκλειστική 

ενασχόληση ως πλήρωμα απορριμματοφόρου καθαριότητας λόγω έκτακτων αναγκών εξ’ αιτίας του 

κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με τις διατάξεις ΠΝΠ 64/Α΄/14.03.2020 ΦΕΚ.  

Β. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την ενίσχυση των ΚΑ δαπανών 20-6041.001 και 20-

6054.001 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 ως κατωτέρω: 

− 20-6041.001 «τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού», ποσό 18.600,00 ευρώ. 

− 20-6054.001 «εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ», ποσό 5.020,00 ευρώ. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 

2.486,20 ευρώ για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ 

Αρ. Απόφ.: 61/2020 

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 «έκδοσης 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 2.486,20 ευρώ για την πληρωμή της 

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

Με την αριθμ. πρωτ: 3481/25.02.2020 εισήγησή του, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ 

Εφαρμογών & Συγκοινωνιών αιτείται την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού 

ποσού 2.354,76 ευρώ προς τη ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο αφορά: 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_64-14-03-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_64-14-03-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_64-14-03-2020_teyxos_a/
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1. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417005). 

2. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος  στην περιοχή ΣΥΡΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417011). 

3. Τοποθέτηση δύο (2) φωτιστικών σωμάτων στην περιοχή ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 

16417076). 

4. Τοποθέτηση πέντε (5) φωτιστικών σωμάτων στην οδό ΤΡΙΤΩΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 

16417645). 

5. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΡΙΜΟΥΝΤΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417643). 

6. Τοποθέτηση τριών (3) φωτιστικών σωμάτων στην περιοχή ΜΑΝΟΥΤΣΟ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΓΑΛΗΝΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16416678). 

7. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΜΠΟΥΖΑΛΑΔΕΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 

16417075). 

8. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην οδό ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ & ΠΑΡΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 

16417644). 

9. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16416672). 

10. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΚΙΑΦΑ ΠΡΙΑΡΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417003). 

11. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΖΑΣΤΑΝΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417506). 

Με την αριθμ. πρωτ: 3603/26.02.2020 εισήγησή του, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ 

Εφαρμογών & Συγκοινωνιών αιτείται την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού 

ποσού 131,44 ευρώ προς τη ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο αφορά: 

1. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΡΟΥΤΖΕΡΗ ΛΕΜΠΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 

16417351). 

Τα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να καταβληθούν υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη κατασκευής 

του έργου. 

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

αποφασίσουν σχετικά με: 

(α) την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 2.486,20 ευρώ σε βάρος του 

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

Κερατέας» του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και  

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

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
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− Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του 

από 17.05.59 Β.Δ/τος 

− Τις αριθμ. πρωτ:  3481/25.02.2020 και 3603/26.02.2020 εισηγήσεις του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών & Συγκοινωνιών και τα συνημμένα σε αυτές έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 2.486,20  ευρώ σε 

βάρος του ΚΑ 20-7321.002 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2020. 

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

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, τον Κωνσταντίνο Στόμη, ΔΕ 24 – Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Γ’, για 

την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ.  

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

μήνες, ήτοι 30 Ιουνίου 2020. 

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

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

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί διενέργειας προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού 

για την επαναλειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού του Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ.27/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 62/2020 

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 «διενέργειας προμήθειας 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού για την επαναλειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού του 

Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.27/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

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

Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για 

προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσής του, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες 

μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016. 

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 

και ειδικότερα το άρθρο 10, σύμφωνα με το οποίο:  «…3. α. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων της 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-32-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%cf%85%ce%b3%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%80/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-32-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%cf%85%ce%b3%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%80/
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παρ. 1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι 

Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του 

άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). β. Η κατά την περ. α’ ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται 

με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η 

υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό 

συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου 

εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ….» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16 «…γ) στο μέτρο που είναι απολύτως 

απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την 

αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, 

κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι 

αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 

να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ.6 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 158, παρ. 7 του Ν.3463/2016 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): «Ανάληψη υποχρεώσεων 

από τους διατάκτες» 

− Την απόφαση ΥΠ.ΟΙΚ. 2/47972/0026/15-6-18 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ): «Οδηγίες για την τήρηση 

του Μητρώου Δεσμεύσεων» 

− Την υπ’ αριθμ.27/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με θέμα: 

«Επαναλειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού του Δήμου Λαυρεωτικής με αναλογική εκπομπή 

σήματος προκειμένου να υπάρχει συνεχής μετάδοση πληροφοριών και γενικών οδηγιών 

προφύλαξης στους πολίτες σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19» 

− Την αριθμ. πρωτ: 5308/27.03.2020 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής περί προμήθειας 

εξοπλισμού για την επαναλειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 5319/27.03.2020 υποβολή πρωτογενούς αιτήματος της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, με θέμα «προμήθειας εξοπλισμού για την επαναλειτουργία του 

ραδιοφωνικού σταθμού», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20REQ006487631 
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− Tην υπ’ αριθμ. 13/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με τίτλο «προμήθεια 

εξοπλισμού για την επαναλειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού», προϋπολογισμού δαπάνης 

9.074,32 ευρώ 

− Την υπ’ αριθμ.289/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε η έγκριση της 

ως άνω μελέτης 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η δαπάνη για 

τη συγκεκριμένη προμήθεια θα αποτυπωθεί στους ΚΑ 10-7134 και 10-7135 με αναμόρφωση του 

δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, λόγω μη επαρκούς πίστωσης, που θα γίνει στην 

πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής. Οι σχετικές 

Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης θα εκδοθούν μετά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την 

εξασφάλιση της αναγκαίας πίστωσης. 

Κατά τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ.2, περ. γ του Ν.4412/2016 (διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση) απεστάλη πρόσκληση προς την εταιρεία «SOFLAND Μ ΕΠΕ», με αριθμ. 

πρωτ: 5363/30.03.2020. Η ως άνω εταιρεία προσκόμισε την αριθμ. πρωτ: 5428/30.03.2020 

οικονομική προσφορά ποσού 7.318,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 9.074,32 ευρώ, την οποία σας 

θέτω υπόψη: 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Η/Υ Workstation DELL  
Θήκη: Mini Tower  
Επεξεργαστής: Intel Xeon E-2136 (3.30 GHz)  
Λειτουργικό σύστημα: Windows 10 Pro 64Bit GR  
Κάρτα γραφικών: Nvidia Quadro P620  
Chipset: Intel  
Χωρητικότητα μνήμης: 16GB DDR4-2666MHz 
Σκληρός δίσκος: 1TB / 7200rpm + 256GB SSD  
Οπτικά μέσα: DVD-RW  
Floppy Disk / Card Reader: No / No  
Σειριακή θύρα / Παράλληλη θύρα: Yes / No  
Δίκτυο Ethernet: 10 / 100 / 1000  
Πληκτρολόγιο & mouse usb  
Επιπρόσθετα: Integrated Intel SATA controller. SW 
Raid  
Εγγύηση: 5 έτη 
Τύπος εγγύησης On Site - Repair Next Business Day  
 

1 1.840,00 € 1.840,00 € 

H/Y Dell 
Επεξεργαστής: Intel Core i5-9500 3.00GHz 
Λειτουργικό σύστημα: Windows 10 Pro 64-bit 
Μνήμη: 8GB DDR4- 2666MHZ 
Κάρτα γραφικών: Intel UHD Graphics 630 
Σκληρός δίσκος: 512GB M.2 SSD 
Θήκη: Mini Tower 
Chipset: Intel 

1 750,00 € 750,00 € 
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Οπτικά μέσα: DVD-RW 
Δίκτυο Ethernet: 10 / 100 / 1000 
Πληκτρολόγιο & mouse usb 
Επιπρόσθετα: 4x USB 3.1 Gen ports, 4x USB 2.0 
ports, RJ-45 
port, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, Audio Headset 
(Headphone 
and Microphone Combo) port, Line-Out port, 
Security-Cable 
slot (Kensington), TPM Enabled, No Media Card 
Reader, 
Εγγύηση: 5 έτη 
Τύπος εγγύησης On Site - Repair Next Business Day 
 
ΟΘΟΝΗ LED 23” DELL 
Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080  
Χρόνος απόκρισης: 8ms  
Αναλογία οθόνης: 16:9  
Αντίθεση: 1000:1  
Φωτεινότητα: 250 cd/m²  
Μέγεθος pixel: 0.265mm  
Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη): 178 / 178  
Ηχεία: Όχι 
Είσοδοι: 1 x DisplayPort, 1x HDMI,1x VGA 2x USB 
3.0, 2x USB 2.0  
VESA: 100 x 100  
Διαστάσεις (mm): 520 x 351.1/481.1 x 166  
Πιστοποιήσεις: TCO, Energy Star, EPEAT Gold, TUV  
Εγγύηση: 3 έτη  
 

2 149,00 € 298,00 € 

MICROSOFT Office Home and Business 2019 Win 
Greek Medialess όπου περιλαμβάνει: 
Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook 
 

2 264,00 € 568,00 € 

Πρόγραμμα antivirus ESET NOD32  
Ασφάλεια & προστασία από ιούς 

 
2 19,00 € 38,00 € 

Πολυμηχάνημα EPSON A4 ITS  
Printer - Scanner - Copier - Fax  
Τεχνολογία: Inkjet ITS  
Τύπος εκτύπωσης: Color  
Οθόνη - Card reader  
Ανάλυση εκτύπωσης (DPI): 4800 x 1200  
Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης: 33 ppm  
Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης :33 ppm  
Ανάλυση σάρωσης (DPI): 1200 x 2400  
Σύνδεση: USB 2.0 / Wireless / Ethernet  
Αυτόματη τροφοδοσία χαρτιού  
Εκτύπωση διπλής όψης  
Εγγύηση: 1 έτος  

1 395,00 € 395,00 € 

Πληκτρολόγιο & Mouse Microsoft Wireless 
Χρήση: Desktop  2 41,00 € 82,00 € 
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Σύνδεση: Wireless  
Κουμπιά mouse: 3  
Τεχνολογία: Optical  
Γλώσσα πληκτρολογίου: GR  
Multimedia πλήκτρα  
Εγγύηση: 3 έτη 
 
Συσκευή back up – αποθήκευσης δεδομένων 6T 1 690,00 € 690,00 € 
Κύρια μονάδα τηλεφωνικού κέντρου Panasonic 
που περιλαμβάνει: 4 γραμμές PSTN (4 FXO)/ 8 
αναλογικά εσωτερικά (FXS) και 6 γραμμές SIP/ 12 
SIP εσωτερικά. Ενσωματωμένο router και Wi-Fi 
access point 
 

1 480,00 € 480,00 € 

Ψηφιακή τηλεφωνική SIP συσκευή Panasonic με 
φωτιζόμενη οθόνη & ψηφιακό ακουστικό 

6 SIP accounts 
2.3-inch main LCD 
5-inch self-labeling LCD with flexible function 
keys 
HD Voice (G.722) 
Up to 500 phonebook 
3-way conference call support 
Compatible with Broadsoft UC one 
2 x 10/100/1000M ports, PoE 
Low standby power consumption 
XML Application Interface 
Plug and Play configuration 
Changeable angle stand 
Wall mounting 

1 175,00 € 175,00 € 

Ψηφιακή τηλεφωνική SIP συσκευή Panasonic με 
φωτιζόμενη οθόνη & ψηφιακό ακουστικό 

2 SIP accounts 
132 x 64 pixel 2.3 inch graphical LCD with 
backlight 
HD Voice (G.722) 
Up to 500 phonebook 
3-way conference call support 
Compatible with Broadsoft UC one 
2 x 10/100M ports, PoE 
Low standby power consumption 
XML Application Interface 
2 Programmable keys / Line keys 
Plug and Play configuration 
Changeable angle stand 
 

2 75,00 € 150,00 € 

Switch 8p 10/100/1000 Gigabit Desktop 4-Port PoE 1 72,00 € 72,00 € 
UPS Online Legrand 
Παρεχόμενη ισχύς (VA): 3000VA  
Παρεχόμενη ισχύς (Watt): 2700W  
Waveform output: Sine Wave  
Είσοδος (φάση): One phase (1PH)  

1 1.140,00 € 1.140,00 € 
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Έξοδος (φάση): One phase (1PH)  
Χρόνος επαναφόρτισης: 8  
Σύνδεση: USB, RS-232, SmartSlot  
Rack mount: optional  
Rack height 2U  
Εγγύηση: 2 έτη  
 
Εγκατάσταση – setup τηλεφωνικού κέντρου 
 1 300,00 € 300,00 € 

Καταγραφικό καμερών 1 380,00 € 380,00 € 

Σύνολο 7.318,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 1.756,32 € 

Τελικό Σύνολο 9.074,32 € 

 

Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της αναγκαιότητας του θέματος καλείται η Οικονομική 

Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας εξοπλισμού για την 

επαναλειτουργία του Ραδιοφωνικού Σταθμού ‘’ΛΑΥΡΙΟ FM’’. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο, έλαβε υπόψη:  

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

− τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.2, περ. γ του Ν.4412/2016, 

− την ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», 

− την υπ’ αριθμ.27/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

− την αριθμ. πρωτ: 5308/27.03.2020 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 13/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− την αριθμ. πρωτ: 5428/30.03.2020 οικονομική προσφορά της εταιρεία SOFLAND Μ ΕΠΕ 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

Α. Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού για την επαναλειτουργία του 

ραδιοφωνικού σταθμού ‘’ΛΑΥΡΙΟ FM’’ του Δήμου Λαυρεωτικής με αναλογική εκπομπή σήματος, 

προκειμένου να υπάρχει συνεχής μετάδοση πληροφοριών και γενικών οδηγιών προφύλαξης στους 

πολίτες σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19, έναντι του ποσού των 7.318,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, 

ήτοι 9.074,32 ευρώ, από την εταιρεία ‘’SOFLAND M. ΕΠΕ’’, με έδρα στο Κορωπί, οδός Ερχείας, με ΑΦΜ 

998044816, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου. 

Β. Η δαπάνη για τη συγκεκριμένη προμήθεια θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2020 στους ΚΑ:  10-7134 (ποσό 5.730,04 €) και 10-7135 (ποσό 3.344,28 €). 
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Γ. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την ενίσχυση των ΚΑ δαπανών 10-7134 και 10-7135 

οικονομικού έτους 2020 με τα αντίστοιχα ποσά, λόγω μη ύπαρξης επαρκούς πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής της Γεν. Γραμματέως και του Αντιδημάρχου 

Οικονομικών Υπηρεσιών σε επιμορφωτικό πρόγραμμα ‘’Δημόσια Διοίκηση και Τοπική 

Αυτοδιοίκηση’’  

Αρ. Απόφ.: 63/2020 

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 

συμμετοχής της Γεν. Γραμματέως και του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών σε επιμορφωτικό 

πρόγραμμα ‘’Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα:  

Το Κ.Δ.Β.Μ. Forum Training σε συνεργασία με τα “Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης” του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου 

Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το On Line εξ’ αποστάσεως 

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση & ολοκλήρωση οδηγεί στην 

απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου 

Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, 

σε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης, σε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και 

των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και σε  απόφοιτους ΑΕΙ. 

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες διδακτικές ενότητες: 

1. Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική 

2. Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση 

3. Οι λειτουργίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

4. Πολιτικές Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

5. Οικονομική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

6. Δημόσιες Συμβάσεις στους ΟΤΑ 

7. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός 

8. Πολιτικές Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

9. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και οικονομία: Εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότησης και παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών 

10. Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων Στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 400 ώρες, με ημερομηνία έναρξης την 18η Μαΐου 2020 

και λήξη την 15η Νοεμβρίου 2020. 
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Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 690,00 ευρώ κατά άτομο. 

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

συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα επιθυμούν να παρακολουθήσουν η Γενική Γραμματέας και 

ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, καθώς  αποσκοπεί στη βελτίωση του επιμορφωτικού τους επιπέδου 

ώστε να αναπτύξουν και να εξελίξουν τις διαδικασίες της διοίκησης της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Το συνολικό κόστος για τη συμμετοχή τους ανέρχεται σε ποσό 1.380,00 ευρώ και θα βαρύνει τον 

ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020. 

Κατόπιν των ανωτέρω, κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

- Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 

- Τη θεματολογία του προγράμματος 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Λαυρεωτικής, κ. Αικατερίνης Πάλλη και 

του Αντιδημάρχου Οικονομικών, κ. Χαράλαμπου Ζαγουρή, σε επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα 

«Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση», 400 ωρών επιμόρφωσης, το οποίο διοργανώνεται από  

το Κ.Δ.Β.Μ. Forum Training σε συνεργασία με τα “Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης” του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, από 18 Μαΐου 2020 έως 15 Νοεμβρίου 2020. 

Β. Η δαπάνη, ποσού 1.380,00 ευρώ, θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020. 

Γ. Ο Ανάδοχος για την είσπραξη της πληρωμής, θα εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς το 

Δήμο Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1 , Λαύριο, ΑΦΜ: 998292246, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου). 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Οικονομικών κος Χαράλαμπος Ζαγουρής δεν 

έλαβε μέρος κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος. 

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2020 

Αρ. Απόφ.: 64/2020 

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 «2ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την από 27.03.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην 

οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 
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«Με την υπ. αριθ. 196/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίσθηκε ο 

Προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2020, ο οποίος εγκρίθηκε για την 

νομιμότητά του, σύμφωνα με την 2219/22.11.19 απόφαση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 

Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 

Με την  υπ’ αριθ. 19/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1η  τροποποίηση   

του προϋπολογισμού έτους 2020. 

        Λαμβάνοντας υπόψιν: 

− Τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορούν ’’Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και 

διοικητικά θέματα των Ο.Τ.Α’’.  

− Την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου Λαυρεωτικής  και για τη διασφάλιση της 

δημόσιας υγείας  

παρακαλούμε για την έγκριση της 2ης τροποποίησης του Δημοτικού Προϋπολογισμού με τις εξής 

απαιτούμενες μεταβολές: 

 

Α. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 

Αποδοχή ποσού 40.000,00 ευρώ, το οποίο αφορά τη χρηματοδότηση του Δήμου Λαυρεωτικής από το 

Υπουργείο Εσωτερικών, αναφορικά με έκτακτη κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους 

2020 για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

 

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

 

(όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί)
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 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 

 1 1211.012 Επιχορήγηση προς κάλυψη αναγκών για την  40.000,00 0,00 
 αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 
 2 1323.012 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE CIRC for BIO 109.893,00 0,00 

 3 1329.020 Eπιχ.Πράσινο Ταμείο προμ εξοπλ.για την  106.500,00 0,00 
 αναβάθμ.παιδ. Χαρών 
 4 1329.021 Επιχ.Πράσινο Ταμείο επισκευή,συντήρηση  82.942,45 0,00 
 σχολικών κτιιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές  
 δράσεις 
 5 2119.002 Τακτικά εσοδα από τέλη στάθμευσης  500,00 0,00 
 αυτοκινήτων 
 6 4111. Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και  2.000,00 0,00 
 τα έξοδα παράστασης 
 7 4124.001 Φόρος και χαρτόσημο για μισθώματα-Λοιπές  8.000,00 0,00 
 αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου 
 8 4213. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων  3.000,00 0,00 
 χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. 
  Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 
 352.835,45 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 

 9 2119.003 Τακτικά εσοδα από τέλη πεζοδρομίων -500,00 0,00 

 10 4219.001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων -3.000,00 0,00 

 -3.500,00 

 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 11 0,00 00-6031.002 Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων 11.184,00 

 12 0,00 00-6053.001 Εργ  εισ -ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙΝ κ.λπ ειδικών θέσεων αιρετών  2.918,72 
 φοιτητών κ.λ.π 
 13 0,00 00-6431. Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 5.000,00 
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 14 0,00 00-6453. Λοιπές συνδρομές 1.000,00 

 15 0,00 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή  17.328,00 
 συμβιβαστικών πράξεων 
 16 0,00 00-6736.001 Επιχορ.σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 4.000,00 

 17 0,00 00-6821.004 Παράβολα κτηματολογίου 1.000,00 

 18 0,00 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 13.000,00 

 19 0,00 10-6051.009 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 11.961,93 

 20 0,00 10-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  με σύμβ.αορίστου Χρόνου 3.600,00 

 21 0,00 10-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (προμ γάλακτος κλπ) 1.000,00 

 22 0,00 10-6261.001 Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κατ.Λαυρίου 13.000,00 

 23 0,00 10-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού  2.000,00 
 σκευών και λοιπού εξοπλισμού 
 24 0,00 15-6117.005 Αμοιβή ελευθ.επαγγελματία-Εκπαιδευτή σκύλων- 4.960,00 

 25 0,00 15-6261.001 Συντήρηση-επισκευή κτιρίων 4.000,00 

 26 0,00 15-6474.003 Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων 10.000,00 

 27 0,00 15-6474.006 Προμήθεια εξοπλισμού σίτισης αδέσποτων ζώων 2.000,00 

 28 0,00 15-6681.001 Υλικά φαρμακείου 7.200,00 

 29 0,00 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 44.640,00 

 30 0,00 20-6054.001 Εργοδοτ.εισφορές έκτακτου Προσωπικού ΙΚΑ 12.048,00 

 31 0,00 20-6117.008 Συμβουλ.υπηρεσιες σχεδιασμού,εφαρμογής & υλοποιησης  24.800,00 
 προγρ.LIFE 
 32 0,00 20-6233.001 Μισθώματα μηχανημάτων 24.800,00 

 33 0,00 20-6262.001 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Κερατέας 9.800,00 

 34 0,00 20-6262.002 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Λαυρίου 9.800,00 

 35 0,00 20-6274.001 Δαπάνες Καθαρισμού εσωτερικών χώρων δημ. Κτιρίων 6.000,00 
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 36 0,00 20-6633. Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 10.000,00 

 37 0,00 20-6681. Υλικά φαρμακείου 2.000,00 

 38 0,00 30-6262.007 Συντήρηση και διαμόρφωση κ.χ. Δ.Ε. Λαυρίου 13.600,00 

 39 0,00 35-6262.006 Κοπή υψηλών δένδρων ΔΕ Κερατέα 5.000,00 

 40 0,00 45-6261.001 Συντήρηση-επισκ. δημοτικών νεκροταφείων Λαυρίου Λεγραινών 20.000,00 

 41 0,00 45-6261.002 Συντήρηση επισκεύή δημοτικών κοιμητηρίων Κερατέας-Πλάκας 12.000,00 

 42 0,00 64-6117.003 Συμβουλ.υπηρ.σχεδιασμού &εφαρμογής ενεργειών προβολής  24.800,00 
 για το εργο Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου 
 43 0,00 10-7133. Έπιπλα σκέυη 5.700,00 

 44 0,00 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και  9.500,00 
 λογισμικά  
 45 0,00 10-7135. Λοιπός εξοπλισμός 18.000,00 

 46 0,00 15-7135.008 Προμήθεια υαλοπινάκων 5.000,00 

 47 0,00 20-7131.015 Προμήθεια  Φωτοβολταικών Αυτόνομων Συστημάτων   24.800,00 
 Φωτισμού για  Δ.Ε. Κερατέας 
 48 0,00 20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά-Λαυρίου 10.000,00 

 49 0,00 20-7135.010 Προμήθεια τροχών & καπακιών κάδων απορ/των 5.000,00 

 50 0,00 20-7135.014 Λοιπός εξοπλισμός ελαστικά Κερατέα 5.000,00 

 51 0,00 20-7135.015 Προμήθεια κάδων προγρ.LIFE για Δ.Ε Κερατέας 24.800,00 

 52 0,00 20-7135.016 Προμήθεια κάδων προγρ.LIFE για Δ.Ε Λαυρίου 24.800,00 

 53 0,00 20-7321.002 Φωταγώγηση δημοτικών κτιρίων - Επέκταση Δικτύου  15.000,00 
 ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε.Κερατέας. 
 54 0,00 20-7321.003 Φωταγ.δημ.κτιρ.- Επέκτ.δικτ.ηλεκτροφ.Δ.Ε. Λαυρίου 10.000,00 

 55 0,00 25-7135.007 Προμήθεια υλικών άρδευσης για κ.χ. Λαυρίου 2.190,00 

 56 0,00 70-7135.002 Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά 7.000,00 
 

 57 0,00 00-8211. Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα  2.000,00 
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 έξοδα παράστασης 
 58 0,00 00-8224.003 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου φόροι χαρτόσημο  8.000,00 
 ενοικίων κ.λ.π 

 4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 59 0,00 00-6432. Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό -16.095,20 

 60 0,00 00-6434. Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων -5.000,00 

 61 0,00 00-6441. Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις -4.000,00 

 62 0,00 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές -18.700,00 

 63 0,00 15-6235.001 Μίσθωση χημικών τουαλετών -5.000,00 

 64 0,00 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας -30.300,00 

 65 0,00 20-6117.007 παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου -24.800,00 

 66 0,00 20-6262.007 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων  -5.000,00 
 ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.Λαυρίου. 
 67 0,00 20-6262.008 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων  -5.000,00 
 ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.Κερατέας. 
 68 0,00 20-6661.001 Υλικά συντήρησης και επισκευής αποθηκών -10.000,00 

 69 0,00 30-6262.023 εργασίες θραύσης αδρανών υλικών -200,00 

 70 0,00 70-6414.002 Μεταφορά νερού για κατάσβεση πυρκαγιών-αναδάσωση -5.000,00 

 71 0,00 15-7135.002 Προμήθεια ελαστικών -8.000,00 

 72 0,00 64-7425.001 Ενεργειες &διαδ.μελέτης ωριμ.έργου ανοιχτό κέντρο -24.800,00 

 -161.895,20 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 349.335,45 349.335,45 
 

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020, αναμένεται να ανέλθουν συνολικά 
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στο ύψος των 10.264.941,30€. 

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 4.108.786,04 

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 422.760 

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.733.395,26 

ΣΥΝΟΛΑ : 10.264.941,30 
Συνυπολογίζοντας τους κωδικούς εσόδων που αφορούν την υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, το προβλεπόμενο ύψος των εσόδων για το έτος 2020, 

αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των 10.221.646,30 € 

• ΚΑΕ 0311.001: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 3.344.175,33 € 

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

• ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

 από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά: 1.248.876,54 € 

• KAE 3211: Τέλη καθαριότητας και φωτισμού: 5.187.437,28 € 

• ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας καθαριότητας έτους 2020: 281.264,15 € 

• ΚΑΕ 1323.012: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE CIRC for BIO: 104.893€ 

• ΚΑΕ 1211.012: Επιχορήγηση προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19: 40.000 € 

Η διαφορά των 43.295 € μεταξύ εξόδων και προβλεπόμενων εσόδων της υπηρεσίας καθαριότητας θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα βάσει του υπ’ αρίθμ. 3995/2017 

εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών, στο οποίο υπογραμμίζεται τη δυνατότητα απόκλισης της ισοσκέλισης (μέχρι και 10%) στον προϋπολογισμό των ανταποδοτικών υπηρεσιών. 

Οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την δεύτερη αναμόρφωση αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 53.002.092,13 ευρώ, για το 

οικονομικό έτος 2020, ισοσκελίζοντας  με το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών. Το αποθεματικό παραμένει στο ποσό των  27.036,48 ευρώ». 
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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 από 27.03.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 2ης 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 

 2η 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 1211.012 Επιχορήγηση προς κάλυψη αναγκών για την  40.000,00 0,00 
 αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 
 2 1323.012 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE CIRC for BIO 109.893,00 0,00 

 3 1329.020 Eπιχ.Πράσινο Ταμείο προμ εξοπλ.για την  106.500,00 0,00 
 αναβάθμ.παιδ. Χαρών 
 4 1329.021 Επιχ.Πράσινο Ταμείο επισκευή,συντήρηση  82.942,45 0,00 
 σχολικών κτιιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές  
 δράσεις 
 5 2119.002 Τακτικά εσοδα από τέλη στάθμευσης  500,00 0,00 
 αυτοκινήτων 
 6 4111. Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και  2.000,00 0,00 
 τα έξοδα παράστασης 
 7 4124.001 Φόρος και χαρτόσημο για μισθώματα-Λοιπές  8.000,00 0,00 
 αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου 
 8 4213. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων  3.000,00 0,00 
 χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. 
  Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 
 352.835,45 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 

 9 2119.003 Τακτικά εσοδα από τέλη πεζοδρομίων -500,00 0,00 

 10 4219.001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων -3.000,00 0,00 
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 -3.500,00 

 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 11 0,00 00-6031.002 Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων 11.184,00 

 12 0,00 00-6053.001 Εργ  εισ -ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙΝ κ.λπ ειδικών θέσεων αιρετών  2.918,72 
 φοιτητών κ.λ.π 
 13 0,00 00-6431. Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 5.000,00 

 14 0,00 00-6453. Λοιπές συνδρομές 1.000,00 

 15 0,00 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή  17.328,00 
 συμβιβαστικών πράξεων 
 16 0,00 00-6736.001 Επιχορ.σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 4.000,00 

 17 0,00 00-6821.004 Παράβολα κτηματολογίου 1.000,00 

 18 0,00 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 13.000,00 

 19 0,00 10-6051.009 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 11.961,93 

 20 0,00 10-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  με σύμβ.αορίστου Χρόνου 3.600,00 

 21 0,00 10-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (προμ γάλακτος κλπ) 1.000,00 

 22 0,00 10-6261.001 Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κατ.Λαυρίου 13.000,00 

 23 0,00 10-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού  2.000,00 
 σκευών και λοιπού εξοπλισμού 
 24 0,00 15-6117.005 Αμοιβή ελευθ.επαγγελματία-Εκπαιδευτή σκύλων- 4.960,00 

 25 0,00 15-6261.001 Συντήρηση-επισκευή κτιρίων 4.000,00 

 26 0,00 15-6474.003 Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων 10.000,00 

 27 0,00 15-6474.006 Προμήθεια εξοπλισμού σίτισης αδέσποτων ζώων 2.000,00 

 28 0,00 15-6681.001 Υλικά φαρμακείου 7.200,00 

 29 0,00 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 44.640,00 
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 30 0,00 20-6054.001 Εργοδοτ.εισφορές έκτακτου Προσωπικού ΙΚΑ 12.048,00 

 31 0,00 20-6117.008 Συμβουλ.υπηρεσιες σχεδιασμού,εφαρμογής & υλοποιησης  24.800,00 
 προγρ.LIFE 
 32 0,00 20-6233.001 Μισθώματα μηχανημάτων 24.800,00 

 33 0,00 20-6262.001 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Κερατέας 9.800,00 

 34 0,00 20-6262.002 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Λαυρίου 9.800,00 

 35 0,00 20-6274.001 Δαπάνες Καθαρισμού εσωτερικών χώρων δημ. Κτιρίων 6.000,00 

 36 0,00 20-6633. Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 10.000,00 

 37 0,00 20-6681. Υλικά φαρμακείου 2.000,00 

 38 0,00 30-6262.007 Συντήρηση και διαμόρφωση κ.χ. Δ.Ε. Λαυρίου 13.600,00 

 39 0,00 35-6262.006 Κοπή υψηλών δένδρων ΔΕ Κερατέα 5.000,00 

 40 0,00 45-6261.001 Συντήρηση-επισκ. δημοτικών νεκροταφείων Λαυρίου Λεγραινών 20.000,00 

 41 0,00 45-6261.002 Συντήρηση επισκεύή δημοτικών κοιμητηρίων Κερατέας-Πλάκας 12.000,00 

 42 0,00 64-6117.003 Συμβουλ.υπηρ.σχεδιασμού &εφαρμογής ενεργειών προβολής  24.800,00 
 για το εργο Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου 
 43 0,00 10-7133. Έπιπλα σκέυη 5.700,00 

 44 0,00 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και  9.500,00 
 λογισμικά  
 45 0,00 10-7135. Λοιπός εξοπλισμός 18.000,00 

 46 0,00 15-7135.008 Προμήθεια υαλοπινάκων 5.000,00 

 47 0,00 20-7131.015 Προμήθεια  Φωτοβολταικών Αυτόνομων Συστημάτων   24.800,00 
 Φωτισμού για  Δ.Ε. Κερατέας 
 48 0,00 20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά-Λαυρίου 10.000,00 

 49 0,00 20-7135.010 Προμήθεια τροχών & καπακιών κάδων απορ/των 5.000,00 

 50 0,00 20-7135.014 Λοιπός εξοπλισμός ελαστικά Κερατέα 5.000,00 
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 51 0,00 20-7135.015 Προμήθεια κάδων προγρ.LIFE για Δ.Ε Κερατέας 24.800,00 

 52 0,00 20-7135.016 Προμήθεια κάδων προγρ.LIFE για Δ.Ε Λαυρίου 24.800,00 

 53 0,00 20-7321.002 Φωταγώγηση δημοτικών κτιρίων - Επέκταση Δικτύου  15.000,00 
 ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε.Κερατέας. 
 54 0,00 20-7321.003 Φωταγ.δημ.κτιρ.- Επέκτ.δικτ.ηλεκτροφ.Δ.Ε. Λαυρίου 10.000,00 

 55 0,00 25-7135.007 Προμήθεια υλικών άρδευσης για κ.χ. Λαυρίου 2.190,00 

 56 0,00 70-7135.002 Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά 7.000,00 
 

 57 0,00 00-8211. Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα  2.000,00 
 έξοδα παράστασης 
 58 0,00 00-8224.003 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου φόροι χαρτόσημο  8.000,00 
 ενοικίων κ.λ.π 
 511.230,65 

 4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 59 0,00 00-6432. Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό -16.095,20 

 60 0,00 00-6434. Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων -5.000,00 

 61 0,00 00-6441. Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις -4.000,00 

 62 0,00 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές -18.700,00 

 63 0,00 15-6235.001 Μίσθωση χημικών τουαλετών -5.000,00 

 64 0,00 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας -30.300,00 

 65 0,00 20-6117.007 παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου -24.800,00 

 66 0,00 20-6262.007 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων  -5.000,00 
 ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.Λαυρίου. 
 67 0,00 20-6262.008 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων  -5.000,00 
 ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.Κερατέας. 
 68 0,00 20-6661.001 Υλικά συντήρησης και επισκευής αποθηκών -10.000,00 
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 69 0,00 30-6262.023 εργασίες θραύσης αδρανών υλικών -200,00 

 70 0,00 70-6414.002 Μεταφορά νερού για κατάσβεση πυρκαγιών-αναδάσωση -5.000,00 

 71 0,00 15-7135.002 Προμήθεια ελαστικών -8.000,00 

 72 0,00 64-7425.001 Ενεργειες &διαδ.μελέτης ωριμ.έργου ανοιχτό κέντρο -24.800,00 

 -161.895,20 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 349.335,45 349.335,45 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 27.036,48 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  27.036,48 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 352.835,45 

  ΕΣΟΔΑ (-) : -3.500,00 

  ΕΞΟΔΑ (+) : 511.230,65 

  ΕΞΟΔΑ (-) : -161.895,20 

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 27.036,48 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
 

Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την 2η αναμόρφωση παραμένει αμετάβλητο, στο ποσό των 27.036,48 ευρώ. 
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί πρόσληψης δυο (2) ατόμων για 4 μήνες για τετράωρη αποκλειστική 

ενασχόληση με τα αδέσποτα του Δήμου Λαυρεωτικής, λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας τους 

εξ’ αιτίας των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τις 

διατάξεις ΠΝΠ 64/Α΄/14.03.2020 ΦΕΚ 

Αρ. Απόφ.: 65/2020 

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 «πρόσληψης δυο 

(2) ατόμων για 4 μήνες για τετράωρη αποκλειστική ενασχόληση με τα αδέσποτα του Δήμου 

Λαυρεωτικής, λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας τους εξ’ αιτίας των συνθηκών που έχουν 

δημιουργηθεί από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις ΠΝΠ 64/Α΄/14.03.2020 ΦΕΚ», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 5369/30.03.2020 εισήγηση 

του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 24 παρ.2  του ΠΝΠ 64/Α΄/14-03-2020 ΦΕΚ.: 

 «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς 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, οι 

συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 

του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) 

και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως 

τέσσερις (4) μήνες. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της 

οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν 

επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό 

συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του» 

 2. Η πρόσληψη του προσωπικού της ανωτέρω παραγράφου δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης 

της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.» 

 3. Το ποσό θα εγγραφεί με αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, 

που θα γίνει στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής. 

     Με βάση  τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 30/2020 Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά». 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

Την υπ’ αριθμ.30/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε 

ομόφωνα η πρόσληψη προσωπικού δυο (2) ατόμων για 4 μήνες για τετράωρη αποκλειστική 

ενασχόληση με τα αδέσποτα του Δήμου Λαυρεωτικής, καθώς υπάρχουν αυξημένες ανάγκες 
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φροντίδας τους εξ΄αιτίας των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί λόγω του κορωνοϊού COVID-19, 

σύμφωνα με τις διατάξεις ΠΝΠ 64/Α΄/14.03.2020 ΦΕΚ. 

Το άρθρο 37 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 

διοίκησης’’, με το οποίο τροποποιήθηκε το 24 άρθρο της από 14.3.2020 ΠΝΠ ως εξής: 

α. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο 

συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται 

στην παρ.1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 

3584/2007, Α΄ 143) και της περ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και στον 

χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 

164/2004 (Α΄ 134).». β. Στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για το προσωπικό της 

παρούσας δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

55).». 

Το από 22.03.2020 έγγραφο Υφυπουργού Εσωτερικών με θέμα «ειδική μέριμνα για τα αδέσποτα 

ζώα» 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η δαπάνη για 

τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων ανέρχεται συνολικά σε ποσό 4.724,00 ευρώ, το οποίο θα 

αποτυπωθεί στους ΚΑ:  

20-6041.001 «τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού», ποσό 3.720,00 ευρώ 

20-6054.001 «εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ», ποσό 1.004,00 ευρώ 

με αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, που θα γίνει στην πρώτη, 

μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής. Οι σχετικές Αποφάσεις 

Ανάληψης Υποχρέωσης θα εκδοθούν μετά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την 

εξασφάλιση της αναγκαίας πίστωσης. 

Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της αναγκαιότητας του θέματος καλείται η Οικονομική 

Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού δυο (2) ατόμων για 4 μήνες για 

τετράωρη αποκλειστική ενασχόληση με τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Λαυρεωτικής, λόγω έκτακτων 

αναγκών εξ’ αιτίας του κορωνοϊού COVID-19. 

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 158 του Ν.3463/2006, 

− την ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’): Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_64-14-03-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_64-14-03-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_64-14-03-2020_teyxos_a/
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− την ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’): Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 

διοίκησης, 

− την υπ’ αριθμ.30/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

− την αριθμ. πρωτ: 5369/30.03.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

Α. Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού δυο (2) ατόμων για 4 μήνες για τετράωρη αποκλειστική 

ενασχόληση με τα αδέσποτα του Δήμου Λαυρεωτικής καθώς υπάρχουν αυξημένες ανάγκες 

φροντίδας τους εξ’ αιτίας των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί λόγω του κορωνοϊού COVID-19, 

σύμφωνα με τις διατάξεις ΠΝΠ 64/Α΄/14.03.2020 ΦΕΚ.  

Β. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την ενίσχυση των ΚΑ δαπανών 20-6041.001 και 20-

6054.001 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 ως κατωτέρω: 

− 20-6041.001 «τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού», ποσό 3.720,00 ευρώ. 

− 20-6054.001 «εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ», ποσό 1.004,00 ευρώ. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 66/2020 

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

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 1ο θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας 

Λαυρεωτικής». 

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

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

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

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

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

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

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

διάταξη, προκειμένου να γίνει η έγκριση των δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή 

και εν συνεχεία η αναπλήρωση του ποσού που δαπανήθηκε, προς αντιμετώπιση μικρών, εκτάκτων 

και επειγουσών δαπανών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κύριων εξόδων λειτουργικότητας του 

Δήμου. 
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Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί 

να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 

πρωτ: ΔΥ/26.03.2020 εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

Λαυρεωτικής όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  

«Σύμφωνα με την υπ’ υπ' αριθμ. 62038 (ΦΕΚ 3440/11.09.2019, τεύχος Β') Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί 

σύστασης πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες και τις διατάξεις του Ν.3463/2006, άρθρο 173, 

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

και αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα». 

Η Οικονομική Επιτροπή 

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 αριθμ. πρωτ: ΔΥ/26.03.2020 εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής 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 όλες τις δαπάνες, που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας 

Λαυρεωτικής του Δήμου Λαυρεωτικής, συνολικού ποσού 3.968,56 ευρώ, όπως αναλυτικά 

παρατίθενται κατωτέρω: 

 
Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 
 ΕΞΟΔΩΝ  

1 ΑΦΟΙ ΖΑΜΠΕΛΗ Ο.Ε. 2043/27.02.2020 Προμήθεια οικοδομικών 
υλικών 495,96 30-6662.006 

2 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ Μ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3/27.02.2020 Καθαρισμός 

κοινοχρήστων χώρων 496,00 30-6262.007 

3 ΚΑΪΛΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 10/28.02.2020 Προμήθεια εργαλείων 
πρασίνου 496,60 35-7135.001 

4 ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 72/28.02.2020 

Συντήρηση και επισκευή 
κιγκλιδωμάτων 
Νεκροταφείου Λαυρίου 

496,00 45-6262.001 

5 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ 65/27.02.2020 Μεταφορές κλαδιών & 
διαφόρων υλικών 496,00 30-6414.002 

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/
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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ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου ‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟΥ ‘’ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ’’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’ 

Αρ. Απόφ.: 67/2020 

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

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 2ο θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου ‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟΥ ‘’ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ’’ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’». 

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

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

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

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

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

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

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

διάταξη, καθώς ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν περιλαμβάνει νέες εργασίες και η έγκρισή του 

αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση στη συνέχεια των εργασιών που εκτέλεσε ο εργολάβος 

και τη σύνταξη απ' αυτόν του λογαριασμού για την πληρωμή της αμοιβής του. 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί 

να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 

πρωτ: 5429/30.03.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

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

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

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ “ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ” ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» ΚΑΕ 9777.05.00 

6 ΜΑΝΚΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 39/28.02.2020 Οικοδομικές εργασίες 
στην πλατεία Λαυρίου 496,00 30-6262.007 

7 ΣΥΡΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 44/28.02.2020 Επισκευή παγκακιών σε 
κοινόχρηστους χώρους 496,00 30-6262.007 

8 Γ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & Κ. 
ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε. 2328/05.03.2020 

Επισκευή η/μ 
εγκαταστάσεων 2ου 
Γυμνασίου Λαυρίου 

496,00 30-6261.005 
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• Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής συνέταξε την υπ’ αρ. 37/2017 μελέτη του έργου  

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ “ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ” ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», 

προϋπολογισμού  537.333,33 € με Αναθεώρηση και  ΦΠΑ (CPV 45236110-4), η οποία 

εγκρίθηκε με την  υπ’ αρ. 113/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η μελέτη αυτή 

συντάχθηκε για να αντιμετωπίσει την αλλαγή του ΦΠΑ και την νέα νομοθεσία (περιγραφικά 

τιμολόγια και Ν.4412/2016). 

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

Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην ανάδοχο 

εταιρεία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

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

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

ο προσυμβατικός έλεγχος.  

• Στις 23/08/2018 υπογράφτηκε Σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας «Κ/ΞΙΑ  

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ».  

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

σύμβασης εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

• Στις 12/10/2018 υπεβλήθη η υπ’ αριθμ. πρωτ.  15310/12-10-2018 ειδική δήλωση διακοπής 

εργασιών από την Ανάδοχο εταιρεία. και με την από 19/10/2018 απόφαση της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας  έγινε αποδεκτή προκειμένου να ελεγχθεί η ανεπάρκεια της υδροπερατότητας του 

υποβάθρου που αποκαλύφθηκε μετά την αποξήλωση του υφιστάμενου τάπητα. 

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

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

ΑΠΕ και της σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου 

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

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

Σύμβασης,  και την παράταση της περάτωσης του έργου κατά 195 ημέρες, δηλαδή έως τις 

06/09/2019 (αρ. απόφ.: 29/2019). 

• Στις 16/09/2019 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (Σ.Σ.Ε.), ποσού 

130.894,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.  

• Στις 14/10/2019 στην 19η Συνεδρίαση του 2019, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λαυρεωτικής αποφάσισε την έγκριση της παράτασης της περάτωσης του έργου κατά 129 

ημέρες, δηλαδή έως τις 13/01/2020 (αρ. απόφ.: 179/2019). 

• Στις 03/02/2020 στην 3η Έκτακτη Συνεδρίαση του 2020, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λαυρεωτικής αποφάσισε την έγκριση χορήγησης οριακής προθεσμίας παράτασης του χρόνου 
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εκτέλεσης των εργασιών, κατά 92 ημερολογιακές ημέρες (3 μήνες), δηλαδή έως την 

14/04/2020, με αναθεώρηση (αρ. απόφ.: 24/2020). 

 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο του έργου είναι η ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου “ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ” του 

Δήμου Λαυρεωτικής, διαστάσεων αγωνιστικού χώρου 68,00 Χ 105,00 μέτρα. 

Ειδικότερα αφορά την  επίστρωση του  με τεχνητό ποδοσφαιρικό τάπητα πλήρως εναρμονισμένου µε 

τις προδιαγραφές της FIFA και του EN14877, ώστε το γήπεδο να καταστεί κατάλληλο για αγώνες 

Εθνικής Κατηγορίας. 

Αναλυτικότερα στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα :  

1. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ 

2. ΕΚΣΚΑΦΗ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Αντικείμενο της 1ης 

Σ.Σ.Ε.) 

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Αντικείμενο της 1ης Σ.Σ.Ε.) 

5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ  ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

6. ΛΟΙΠΑ – ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ- ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ. 

 

Ο 2ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε να  περιλάβει: 

• Αύξηση της ποσότητας  της   εργασίας «Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους», με αρ. 

τιμ. ΝΤ5, της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, όπως αυτές  επιμετρήθηκαν αναλυτικά κατά 

την προμέτρηση  για την σύνταξη της. 

 

Συνοπτικά η μεταβολή της συμπληρωματικής σύμβασης  

 

ΑΡ. 
ΤΙΜ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

NT5 

Υπόβαση 
οδοστρωσίας 
μεταβλητού 
πάχους 

Αύξηση - 
σφάλμα 
προμέτρησης 
του όγκου της 
υπόβασης 

m3 2.554,00 3.109,00 555,00 21,73% 

 
 
Συνοπτικά ο 2ος Α.Π.Ε. επιφέρει τις εξής μεταβολές στην σύμβαση (Αρχική και 1η 

Συμπληρωματική): 

1. Καμία αλλαγή στην αρχική σύμβαση όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μετά την έγκριση του 1ου 

Α.Π.Ε.. 
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2. Μεταβολή (αύξηση) της ποσότητας της εργασίας με αριθμό τιμολογίου ΝΤ5 κατά 555 m3 , η 

οποία επιφέρει αντίστοιχη αύξηση της δαπάνης εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε., κατά 11.655,00 €. 

3.  Ανάλωση του ποσού των απροβλέπτων δαπανών της 1ης Σ.Σ.Ε. κατά 13.752,90 €, με αποτέλεσμα 

το νέο ποσό των απροβλέπτων δαπανών της 1ης Σ.Σ.Ε., να  διαμορφώνεται σε 14,88 €. 

4. Δεν γίνεται μείωση εργασιών στην αρχική ή στην 1η Σ.Σ.Ε., και ως εκ τούτου δεν γίνεται χρήση 

«επί έλαττον» δαπανών. 

5. Η δαπάνη της σύμβασης δεν μεταβάλλεται.  

Και επειδή: 

Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ.1 & 3 για να συμπεριλάβει 

αυξήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, ύστερα από ακριβέστερη προμέτρηση. 

 Επειδή: 

• Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη. 

• Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 

• Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

Εισηγούμαστε 

Την έγκριση του 2ου  ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟΥ "ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της 

αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει 

− Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/EE & 2014/25/EE)», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει  

− Την από 09/06/2016 Προγραμματική Σύμβαση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ 

ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ “ΠΑΝ. 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ” ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής  

− Την από 23/08/2018 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της αναδόχου εταιρείας 

«Κ/ΞΙΑ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»  

− Την αριθμ. πρωτ: 5429/30.03.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

− Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ 
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και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ 

ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟΥ "ΠΑΝ. 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ». 

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο στο Χ.Π. ‘’Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου’’ 2019 - 2020 

Αρ. Απόφ.: 68/2020 

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

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 3ο θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης περί «αποδοχής υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο στο 

Χ.Π. ‘’Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου’’ 2019 - 2020». 

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

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

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

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

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

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ:7035/02.12.2019  (ΑΔΑ: 9ΠΓΟ46Ψ844-0ΕΣ)  ανοικτή πρόσκληση του 

Πράσινου Ταμείου και μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού 

Ισοζυγίου 2019 - 2020» με Κωδικό Πρόσκλησης: Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 2019, κλήθηκαν οι Δήμοι 

της χώρας να υποβάλλουν προτάσεις χρηματοδότησης προκειμένου να ενταχθούν και να 

χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019».  

Ο Άξονας Προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος περιλαμβάνει δύο (2) μέτρα 

ως εξής: 

− Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις 

− Μέτρο 2. Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο 

Στους δυνητικούς δικαιούχους παρέχεται επίσης η δυνατότητα υποβολής προς ένταξη ήδη 

συμβασιοποιημένων έργων ή έργων των οποίων έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης και 

καλύπτουν τα κριτήρια της επιλεξιμότητας που αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό Διαχείρισης του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος. Προϋπόθεση είναι: 

α) η υπογραφή της σύμβασης ή η ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης να έχει γίνει εντός του 

έτους 2019  

β) να υπάρχει και να βεβαιώνεται η ομαλή εξέλιξή τους και  
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γ) να μην αποτελούν αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης.  

Σε καμία περίπτωση το Πράσινο Ταμείο δεν χρηματοδοτεί έργο ή τμήμα έργου το οποίο έχει ήδη 

πληρωθεί.  

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 8η Μαΐου 2020, που είναι καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. 

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

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

διάταξη, προκειμένου να γίνει εμπρόθεσμα η υποβολή από το Δήμο Λαυρεωτικής της πρότασης 

χρηματοδότησης. 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί 

να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 

πρωτ: ΔΥ/30.03.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα 

ακόλουθα:  

«Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 7035/02-12-2019 Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου στον Α.Π.1 

«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» του  Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 ο Δήμος Λαυρεωτικής προτίθεται να συμμετάσχει με μία πρόταση σύνθετης 

αστική ανάπλασης στην Δημοτική Κοινότητα Κερατέας. Μετά από ηλεκτρονική αλληλογραφία με το 

Πράσινο Ταμείο με την από 01/04/2020 ηλεκτρονική απάντηση τους επιβεβαιώθηκε ότι η πρόταση  

είναι επιλέξιμη στο Χ.Π.  

Η πρότασή  ανήκει στο μέτρο 1 καθώς πληροί τις προϋποθέσεις του μέτρου αυτού, όπως 

διευκρινίζονται στον οδηγό διαχείρισης του Χ.Π (επιβεβαιώθηκε και με το email)  και πρόκειται για 

σύνθετη αστική ανάπλαση μιας διευρυμένης περιοχής νότια της πόλης όπου περιλαμβάνει την 

ανακατασκευή δύο παιδικών χαρών,  την συντήρηση των αύλειων χώρων  των σχολείων, και την 

κατασκευή  εφαπτόμενα  ενός  διευρυμένου δικτύου νέων πεζοδρομίων με «πράσινο πρόσημο». 

Τα  δύο έργα βρίσκονται  στο στάδιο σύμβασης : 

1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»  ποσού 309.419,10€, με χρηματοδότηση από  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο ποσό των 

203.000,00 € και από Ι.Π 106.419,10 € 

2. «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ποσού 200.042,44 με χρηματοδότηση από  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο ποσό των 117.100,00 € και από Ι.Π 

82.942,44 € 

Και το τρίτο έργο της κατασκευής πεζοδρομίων βρίσκεται  σε στάδιο μελέτης. 

Επειδή η συγκεκριμένη πρόσκληση παρέχει στους δυνητικούς δικαιούχους την δυνατότητα υποβολής 

προς ένταξη ήδη συμβασιοποιημένων έργων ή έργων των οποίων έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
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δημοπράτησης και καλύπτουν τα κριτήρια της επιλεξιμότητας που αναφέρονται αναλυτικά στον 

Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος,  

ο Δήμος θα υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης μέχρι του ανώτατου συνολικού ποσού  που 

δικαιούται των 325.510 € όπως διαμορφώνεται σύμφωνα  με τον πληθυσμό του Δήμου και το μέτρο1, 

για  το ποσό των 189.361,54 € (ΙΠ Δήμου)  των δύο ήδη συμβασιοποιημένων έργων και στην συνέχεια 

για την χρηματοδότηση  κατά το υπόλοιπο ποσό για το έργο της κατασκευής πεζοδρομίων. Έχει ήδη 

την σύμφωνη γνώμη του Πράσινου Ταμείου μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

Παρακαλούμε για την σύμφωνη γνώμη σας, για την υποβολή της ανωτέρω πρότασης.» 

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

με την από 20.03.2020 ανακοίνωση του Πράσινου Ταμείου, «κατόπιν της δημοσίευσης του Ν. 

4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020) “Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις”, 

βάσει της παρ. 2 του άρθρου 117 οι αιτήσεις υποβολής προτάσεων προς το Πράσινο Ταμείο για το 

ζητούμενο (v) της Ωριμότητας του εδαφίου 8 “ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ” του 

Τροποποιημένου Οδηγού θα πρέπει να συνοδεύονται από Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και όχι 

από Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Για όσες προτάσεις έχουν ήδη υποβληθεί οριστικά 

εφαρμόζεται το προγενέστερο καθεστώς». 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− την υπ’ αρ. πρωτ. 7035/02-12-2019 πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου 

− την από 30.03.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης,  στον Κωδικό Πρόσκλησης του Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019 - 2020 του Πράσινου Ταμείου του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των δύο συμβασιοποιημένων έργων: 

1.  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» για το ποσό των 106.419,10 € (που αντιστοιχεί στο ποσό που θα κάλυπτε ο 

Δήμος από  Ι.Π). 

2. «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  για 

το  ποσό  των 82.942,44€, (που αντιστοιχεί στο ποσό που θα κάλυπτε ο Δήμος από  Ι.Π). καθώς και 

3. του έργου της κατασκευής πεζοδρομίων ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 

το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης, για  το ποσό  των 136.148,46 ευρώ 
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Β. Εγκρίνει την ένταξη του ποσού των 189.361,54 ευρώ στην 2η αναμόρφωση του δημοτικού 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. Το υπόλοιπο ποσό των 136.148,46 ευρώ, που αφορά το 

τρίτο έργο θα ενταχθεί σε επικείμενη αναμόρφωση μετά την προ ένταξη της πρότασης από το 

πράσινο ταμείο που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμέτοχης του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Γ.  Δεσμεύεται για την κάλυψη της τυχόν προκύπτουσας οικονομικής διαφοράς με κάλυψη από Ίδιους 

Πόρους του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Δ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κο Δημήτριο Λουκά, να υπογράφει και να υποβάλλει 

ηλεκτρονικά στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ τα απαραίτητα έγγραφα για την ένταξη της πρότασης 

χρηματοδότησης στην ανοικτή πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με αρ. πρωτ: 7035/02.12.2019 στο 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβάλλοντος Ισοζυγίου 2019 - 2020» με Κωδικό Πρόσκλησης: 

Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 2019. 

 

 

 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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